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 בשוח השעמ =
 היצמרופניא דוביעל ילארשיה דוגיאה = וא? טאאוא וא תא( אפוא(; 455001110 02 !5אא 81 *  | א"נשת ןוושח = 1990 רבוטקוא = 4-5 ןוילג ז"י ךרכ

 םידסוימ ,הווה רבע - א"ליא יניסה רדחה תמולעת | םינונעה ןכות

 תביט איה שפנה תיסאלקה היפוסוליפב מיי "בשוח השעמ" לש דחוימ ןוילג
 םייקתהל הלוכי הניא איה .תימצעה העונתה |53 ןמרפוק תור א"ליאל הנש 25 תואלמב
 .ולש אצוי לעופ הניא יכ ףא ,ףוגב אלא םיבשחמה ידדוש | 2 יננח הכימ ר"ד
 תוליעפל הביס איה הנכותה ,המוד ןפואב | 7 רוצ ןורימ א"ליא יקיתוול העדצה

 הלוכי הניא איה .בשחמה לש היולגה ינוסה רדחה תמולעת לארשיב בושחימהו
 לעופ הניא - לכבו בשחמב 0 0 20 תימע ןליאר"ד | 3 רוש םרימע

 .ןתינכותה לש ותבשחמ ירפ אלא ,ולש אצוי : 0 ל
 הליבוה . םירואתה  ינש  ןיב \ היגולנאה םיהלא לעו ם ן-4- לע קושה 5 ליא

 ,הבישח ,תועדומ שממל רשפאש ,הרעשהל | 5% ו ערימה תיגולונכטל ּ
 םשכ ,תונוש תויגולויב תוכרעמב הנובת |ו "...אצמית ןואמ המכחהו" | 6 בכוכ ןב ארזע

 לע םילילמת דוביעל הנכות בותכל רשפאש ,השעמל הכלה - עדימה תיגולונבט :
 וז הרעשה יפ-לע .םינוש םיגוסמ םיבשחמ 7 סנכה תינכת
 תבתכומ הניא (אוח6 לש ןבומב) שפנה 7 0? תואצרהה יריצלת
 םילילמת דוביע תינכותש םשכ ,ףוגה ידידלע א ליאל םינוע 5 ה 2

 איה ובש ,בשחמה ידיזלע תבתכומ הניא חיש בר ל ה 1
 .תלעופ 20 טמיצ לאירתב ]
/ 
 היה המ איה הלאשה .ךכ ןכא :ןהכה והילא ופויה לע |
 הז היה םאה ?א"ליא לש ותמקהל עינמה | 1 ואנו יבצ 4

 דומילל וא ינכט עויסל יזכרמ ףוגב ךרוצה | 25-ב לארשיב תוכרעמה חתנמ
 ןוגרא זא שרדנ אמש וא ,בשחמה תועוצקמ תונורחאה םינשה
 םחופיטל וא בשחמה ידבוע תנגהל יעוצקמ | 2 באר ינב

 .ילארומה א"ליאל םינש 5
 24 חיש-בר

 םינימה ןיב ןויוויש
 % םיבשחמה ירדוש | 4 ואנו יבצ
 ריקפל רתוי לודג יותיפ תויהל לוכי המ" ביבח ןושאר ןושאר
 וא לקש 2,000-כ עצוממב רכתשמה יתלשממ | 3 ןהכה והילא
 ל" לש רי יחמב רשאכ כ"בש/הרטשמ רקוחל תושעל תלגוסמ הבהאש המ
 לבקמ אוה בשחמהמ יוסח עדימ תפילש | 0 ואנו יבצ

 םינותעה דחא בתכ "?קיתל 8 וא לקש וססס
 .השרפה תא רקיסש ו
 - לש םרצעמ םעש בושחל תוממתיה וז היהת ל

 תפילד תרצענ םייטרפ םירקוחו הלא םידיקפ 185א 030-ן2א

 ןרס ימע-תב :תישאר תכרוע
 ןיבר רענילא :תכרוע
 ןוזירב ינור :תכרעמ

 ןהכה והילא
 יננח לאכימ
 יאבי יבצ

 איבל לואש

 ןמרפוק יתור :תכרעמה תריכזמ
 ברא תיריא ,גומלא רמת :םימגרתמ
 בטימ בקעי
 91 .ד.ת א"ליא :תכרעמה תבותכ
 52109 היבכמה רפכ
 03-715772 03-715770 .לט
 13009 .ד.ת :םילשוריב א"ליא ידרשמ
 02-415032 02-4202597 .לט
 רגניזלש קחצי :םוסרפ
 03-5616879 03-9248064 .לט

 א"ת ,מ"עב "לקדח" סופד

 תורומש תויוכזה לכ

 דבלב םימסרפמה תוירחא לע תועדומה

 תוריהז הנייהתו הנללכתשת תוטישה ,עדימה

 ,םינפוצ ,תומיסח תלטה - הבושתה .רתוי

 לע םירומח םישנוע תלטהו רודימ תרוקיב

 8 .בשחמה ידדוש
 ןיאמ המכחהו"

 "...אצמת
 תנכדועמ הסיפת תתל איה םירבדה תרטמ
 ךרוצל ,היצנגילטניאה וא לכשימה תסיפתל
 וא "תיתוכאלמ היצנגילטניא" גשומה תניחב
 םאתהב עיבצהל ןתינ ."יתוכאלמ לכשימ"
 לע תונושה תוירואיתלו תונושה תורדגהל
 התע רבכ עיבצהל םילוכי ונא םהב םימוחת
 בשחמה לש ותונוילע ףא ילואו ,ותלוכי לע
 הרורב םהב םירחא םימוחת לומ ,םדאה לע
 אל הנומתה םלוא .בשחמה לש ודי תלזוא
 ינש קודבנ אל םא האלמו הנוכנ היהת
 ףא ילואו הנחבה םישרודה םיפסונ םיגשומ
 .הבישחו הדימל םה םיגשומה .הרדגה
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 א"לואל הנש 25 תואלמב "בשוח השעמ" לש דחוימ ןוילג
 תוניינעתה דקומ תונורחאה םינשב םיווהמ םיירטנולוו םינוגרא
 תונותעב םימסרפתמה רקחמ ירמאמ .לוהינה ימוחתב םירקוחל
 םוחתב ןה הלאכ םינוגרא לש םהיגשיה תא םיגיצמ תיעוצקמה
 לדומכו םגדכ ,תימינפה םתוליעפ םוחתב ןהו ,םהיתורטמ תגשה
 תורמל .יקסעה םלועב םילעופה םינוגראב םילהנמל דומיל
 תגשה וניא םיירטנולווה םינוגראה לש םתוליעפל סיסבהש
 הריירק םודיקו חכ יזכרמ תיינב וניא ורקיע ,םיירמוח םיגשיה
 ,ליעי אוה הלא םינוגראב לוהינה ,לבוקמה ןבומב תישיא
 םיבאשמ לוצינבו ,תירבחו החונינ הריואב השענ ,יביטקפא
 דיקפתל םירוסמ לוהינה תווצ תא םיווהמה םישנאה .ילמיטפוא
 ותוא םיליבומו ,ןוגראל םינמאנ ,הרומת אלל םמצע לע ולביקש
 לש םהיגשיה לע תיסחי םילוע ףאו ,םיתוחפ םניאש םיגשיהל
 .םיירוביצ תודסומו תוירחסמ תורבח
 ןמ ירטנולוו ןוגראל תינייפוא המגוד א"ליא הווהמ הדוסיי זאמ
 בר רפסמ לש הרוסמהו תצרמנה ,תיניינעה םתוליעפ .הזה םגדה
 םרוגכ א"לוא לש דמעמה תא הססיב ,םינשה ךלהמב םירבח לש
 לחה לארשיב בושחימה ףנע לש תצאומה תוחתפתהב ליבומה
 תוליעפ .םויה דעו םישישה תונש לש הנושארה תיצחמב
 תא תובר םינשב המידקה א"לוא המיקהש תנווגמה הכרדהה
 תיאטיסרבינואה ,תיעוצקמה ,תדסוממה הכרדהה תכרעמ
 םייעוצקמה םימוסרפה .םויה תמויקה ףקיהה תבחר תירחסמהו
 יזכרמ ביכרמ ,םויכ םיווהמו ,וויה א"ליא תרגסמב ומסרופש
 תליהק ירבח לש יעוצקמה םמלוע תרשעהבו עדיה םודיקב
 ,"א"ליא סנכ" ,םינותנ דוביעל יצראה סוניכה .לארשיב בושחימה
 .םינש 25 הז - הנש ידמ לארשיב יזכרמ יעדמו יעוצקמ עורא הווהמ
 בושחימה תליהקב לארשיב בושחימה תליהק תא תבלשמ א"לוא
 לש הליעפ תופתתשה םיללוכה םירשק לש גראמב תימואלניבה
 לש הדובעה תוצובקבו תוינכטה תודעוב ,הצעומב םירבח
 ,םיסוניכ חורא ,121 עדימ דוביעל תימואלניבה היצרדפה
 םיפוג לש תוינכט תובישיו הדובע תוצובק לש םישגפמ
 םימוחתב םיימואלניב םינוגראב תוליעפ ,לארשיב םיימואלניב
 לש חוראהו ןוגראה :תרתוכה תלוגו םיידוחיי םייעוצקמ-םייעדמ
 .םינש שמח דע עברא ידמ עדימה לש היגולונכטל םילשורי תדיעו
 התיה ןתמזויש תויוליעפ לש ןתודסמתה הכרבב האור א"לוא
 תוירחסמו תוידסומ תורגסמב ןחותיפ ךשמהו ,דוגיאה תרגסמב
 םיגיהנמה םירבחה לש םהינפ ,א"לוא לש הינפ .תולבוקמ
 הדיעצלו תושדח תומזויל ,םישדח םירגתאל םינפומ ,הב םימזויהו
 תודסומה .לארשיב בושחומה ףנע לש ותגהנהב הנחמה ונפל
 םינכומה םישדח םירבח ינפב םיחותפ א"ליא לש םירחבנה
 תוקתרמה תומישמל םיפתוש תויהלו םתלוכרמו םנמזמ שידקהל
 תשוחת - התרומתו ,ץמאמה הב ברש תופתוש .דיתעה ןפוצש
 .הנודמלו עוצקמל ,רוביצל המורתה

 יננח הכימ ר"ד
 א''לוא תלהנה ר''וו
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 לארשיב בושחימהו א''ליא יקיתול העדצה

 .לארשיב עדימה תיישעתל ךרד ןויצ אוה א'ליא לש לבויה תיצחמ סוניכ
 תבר הפוקת לש המוכיס םג אוה הז עורא ,יגולונורכה םוכיסל רבעמ
 תוחתפתהל .לארשי תנידמ לש תיתרבחהו תילוהינה תוברתה ייחב תועמשמ
 ונתבישח ךרד לע תערכמ העפשה התיה ןורחאה רודב עדימה תייגולונכט
 התירחאש עדימה תוברת לא תושונאה תא האיבהש היגולונכט ,ונתוברתו
 .הנרושי ימ
 רושע ףס םע תבלטצמ א"ליאל לבויה תיצחמש הדבועב תוילמס ילוא שי
 האמה ןדיע תא םכסלו 2000-ה תונש לא ליבוהל דיתעה רושע ,פס"ה תונש
 םייחה ונל יאדובו הלוכ תושונאל רגתא הווהמ אבה רושעה .םירשעה
 הז הכפה (בושקיתו תרושקת ,םיבשחמ ,הנכות) עדימה תייגולונכט .לארשיב
 םלוע םיקבוח הימושיי ,תינרדומה הלכלכב תיגטרטסא הישעתל רבכמ
 תוחתפתהה ךשמה לע תיטמרד הרוצב עיפשהל םידיתע םהו ואולמו
 .תישונאה הרבחה לש תילכלכהו תיתוברתה
 ינושאר לע הנמנו הנש םישולשב הז תובשחוממ עדימ תוכרעמב קסועש ימכ
 ,א''ליא לש תירוביצה תוליעפב םינשה ךשמב קלח לטנש ימכו א"ליא ירבח
 םידסימה רודלו הפוקתל תוילמס ךכב יתיאר םג ילואו תוירחאו דובכ יתשח
 ילארשיה ןוגראה לש לבוי התיצחמ סוניב שארב דומעל ילע לטוהש יונימב
 םיניינעתמו םיקסועה לכל הרטמה תא הווהמ א"ליא .היצמרופניא דוביעל
 תתלו הינסכא תווהל דעונש ירטנולוו ןוגרא ,ערימה תייגולונכט םוחתב
 .לארשיב בשחמה ינעוצקמ לש תיתרבחהו תיעוצקמה תוליעפל תוכייש
 עדימה תיישעתל דסמה תא ומיקהש םיצולחו םימלוח ידי לע הדסונ אי"'ליא
 תקבוחו םירבח יפלא הפיקמ תיחכונה ותוליעפש דסומ ונל ושירוהו לארשיב
 םיאשונב תנווגמו הפנע תוליעפ הל שיו םימוחת תורשעב תוחמתמ תוצובק
 .תימואלו תיתרבח ,תילכלכ תועמשמ ילעב ,םירחא םיבר

 םימלוח ונל ומק אלמלא תירשפא התיה אל לארשי תנידמ לש התמקה
 תיישעתל םג .תואיצמל הדגאה תא וכפה םתוקבדו םתנומא חכבש םיצולחו
 לש הינהכו היאיבנ ויהש םיצולחו םימלוח ומק תשדחתמה לארשיב עדימה
 םירחא םיברו םייחה ןיב ונתא דוע םניא םתצקמ ,ץראב עדימה תייגולונכט
 רבכ םקלח ,הריציהו הישעה תכאלמב םיקסוע ןיידע םיכורא םייחל ולדביי
 ריקונש ,םיצולחו םידסיימ ,םימלוח םתואמ רתוי יואר ימו תואלמגל ושרפ
 ?םינש 25 הל תואלמב ,א''ליא לש הגח םויב םהישעמו םתמורת ,םלעופ תא
 דומצב םייקתיש ,א"ליא לש לבויה תיצחמ סנכ ינגראמ ונטלחה ךכיפל
 ןוגרא לש 21-ה סוניכהו עדימה לש היגולונכטל 5-ה םילשורי תדיעול
 לע זירכהלו םיקיתול העדצה עורא םייקל ,לארשיב א"נע תוכרעמ יחתנמ
 תא הווהיו רשקה ךשמה תא רשפאיש ןודעומ ,א"ליא יקיתו ןודעומ תמקה
 .וירחא םיאבה םיריעצה תורודהו ףנעה יקיתו ןיב רשגה
 ןואיזומב 1990 רבוטקואב 16-ה ךיראתב םייקתה םיקיתול הערצהה עורא
 א''ליא ירבח לע ונמנש הלא לכ קלח וב תחקל ונמזוהו ביבא-לתב ץראה
 .1967 תנש ינפל
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 לבוי 'פורפ היגולונכטהו עדמה רש לש ותוסחב ,הז ידוחי יגיגח דמעמב

 לש האצרהו ,םיעפומו תוכרב ,םיערו םיקיתו שגפמ רתיה ןיב ללוכה ,ןמאנ
 הכרעהו הרקוה ,א"לוא םעטמ הרקוה תודועת וקלוח ,רשכ אסא 'פורפ
 תובינע םהל וקנעוה ןכו םתמורת לע לארשיב בושחימה ףנע ידסיימל
 א"ליא ןיבש רשקה תא הנייצתו הנדחייתש תובינע ,םיקיתוה ןודעומ
 .א"לוא יקיתו ןודעומב תורבחה תא הנלמסתו היקיתול
 ,םיקיתול עידצהלו ונלוכ ףתתשהל ונלוכי אל ,םוקמו ביצקת תולבגמ תאפמ
 םש םתא ונייה ונתובשחמבו ונתובלב ונלובש חוטב ינאו יבילב קפס ןיא ךא
 רומשנ ,א"'ליא לש הגח םויב םלעופ תאו םתוא ריקונ ,קוחרמ םהל ונעדצהו
 .לארשיב בושחמהו עדימה תיישעת לש הירוטסיהב דובכ לש םוקמ םהל
 .םיקיתול הרקוהו דובכ תוכרב

 םינמז הול

 1990 רב\ננָה\אב \6 ,ישילש וו

 סוניכל םידקמ עוריא

 העדצה שגפמ

 לארשיב עדימה תיישעתו בושחמה ףנע ינושארל

 :ברעה תינכות

 תינונזמ ברע תחורא םע ,הרדסכאב םיקיתו שגפמ 100

 םוירוטידואב תוסנכתה 20.00

 :םירבד ואשי

 לבויה תיצחמ סוניכ ר"וי -- רוש םרימע

 א"ליא אישנ -- ביבר ףסוי "פורפ

 היגולונכטהו עדמה רש -- ןמאנ לבוי 'פורפ

 א"ליא יקיתו גיצנ -- יקסני'צלוט לאומש רמ

 :ברעה תאצרה

 "םדאה ןדיעב בשחמה"*

 ביבא לת תטיסרבינוא ,רשכ אסא 'פורפ

 :תיתונמא תינכת
 ,רפח קמעב ןוירוג ןב דוד ש"ע ךוניחה תירקמ ,"ינורפעה" תלהקמ

 טיבש הימ לש החוצינב
 הרקוה תודועת תקולח
 ילוק רוא ןויזח -- "םימלוחכ ונייה"

 ןהכה והילא :ברעה החנמ

 1990 רב\טהואב 23 ,יש)ילש םוי
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 רמוח תקולחו המשרה

 גוצרה םייח רמ ,הנידמה אישנ דמעמב יגיגח החיתפ בשומ (*)
 תוכרב -

 ןמאנ לבוי 'פורפ ,היגולונכטהו עדמה רש :החיתפ תאצרה -
 הפק תקספה
 :םיליבקמ םיבשומ

 היגולונכטה לע העפשהו ןונכת :תרושקת תותשר -- 1 בשומ
 (א) הנכות ילכו הנכות תסדנה -- 2 בשומ
 םירהצ תקספה
 :םיליבקמ םיבשומ
 תורזובמ תוכרעמו הניקת :תרושקת -- 3 בשומ
 (ב) הנכות ילכו הנכות תסדנה -- 4 בשומ

 הפק תקספה
 -- האילמ בשומ (*)

 6 זס גצ5 גאס דחפ וא?סהאוהדוסא פצסו עדוסא

 תילגנאה הפשב להנתי
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 ,רוש םרימע

 א'ליא לש לבויה תיצחמ סנכ רי'וי
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 1.990 רב\\ונֶה\אב 24 ,יעיבר ם\י

 רמוח תקולחו המשרה

 :םיליבקמ םיבשומ

 תיתוכאלמ הניב -- 5 בשומ

 שט א|א - 6 בשומ

 הפק תקספה

 :םיליבקמ םיבשומ

 עדימ תוכרעמ תלעפהו יוסינ ,חותיפ -- 7 בשומ

 בשחוממה דרשמה - 8 בשומ

 םירהצ תקספה

 :םיליבקמ םיבשומ

 עדימ קנב - 9 בשומ

 רוציה תפצר בושחמ -- 10 בשומ

 הפק תקספה

 - יגיגח האילמ בשומ

 א"ליא לש תוגלמו םיסרפ תקנעה -

 א"נעל תוכרעמ יחתנמ דוגיא לש םיסרפ תקנעה -
 לארשיב

 "סומע" ילארשיה ןיוולה טקיורפ תגצה -
 ימואלניב םיער שגפמו (ןונזמ) םינפ תלבק

 השדחה םתינכתב "90 םולש" עפומ

 \990 רב\\נֶה\אב 25 ,'שיזח םוי
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 רמוח תקולחו המשרה

 :םיליבקמ םיבשומ

 עדימ רוזחא - 11 בשומ

 םיבשחמ תועצמאב הדימלהו ךוניחה דיתע -- 12 בשומ

 הפק תקספה

 האילמ בשומ (*)

 םילהנמל עדימ תוכרעמ --

 חותפה עדימה ןדיעב תישונאה הרבחה --

 םירהצ תקספה

 :םיליבקמ םיבשומ

 הגוצתו היאר -- 13 בשומ

 םינותנו הנומת ,לוק :תובלושמ תוכרעמ -- 4 בשומ

 םייתרפס

 הפק תקספה

 - הליענ בשומ (*)

 דיתעב ךרדה תוצירפ -- עדימה תויגולונכט



 ₪1 ןא=כממוא
 ו: 1 -< 0

 תורחת אלל
 ו \ |, 3

 נגדמ 1 ו יה ויני

 סיסב אוה ןאתסתא|[ןא

 נאזא-ב ליבומה םינותנה

 רכמ בר ₪
 חותיפ ילכ תכרעמ הנה ואו. סאאווצ א ןכוג\וה
 תחת סלועב רתויב תרכמנה ,המצוע תברו תמכחותמ

 ו\אוא הלעפה תכרעמ
 הנכות יתב תואמ יזי לע וחתופש םימושיי יפלא
 רופיסל וא א אווצ תא וכפה םלועה יבחוב

 \\אוא-ה םלועב החלצה

 תובכרומ הנכות תויעבל טוטנפ ןורתפ ₪
 רודהמ המלש חותיפ תפש הוה - וצ1-טוגאווצ 1
 רודה תופשל יתימא ףילחח הווהמה יעיברה

 (67.6 00001 ) ישילשה

 הנכות חויעבל טושפ ןורתפ - וצ1-טאצווצ 3,

 10 יפ דע חוחיפה תקופת תא הליזגמ .תונכרוח

 ישילשה רודה תופשל סחינ

 רתויב הריהמה ₪
 הריהמה תכרעמה הניה וצ 1: \זוא ןכאו<
 (\אוא ה םלועב רתויב
 א "עונמ" - א 0 א א1ו[א ח1 וחש
 םינותנ דוביע תוביבסל םינוחנה סיסבל םזקתמ
 יקוושב רחא "עונמ" לכמ ריהמ (סו 1 תונווקמ
 אואה

 רתויב תדיינה ₪
 יגוס 250-מ הלעמל דע םילעופ וצו 0אאווא ימושי

 תונוש תורבח 65 ידי לע םירצוימה םיבשחמ

 ןיב האלמ תומיאתב ןייטצמ ולוכ םירצומה וק

 קושב חוצופנה הלעפהה חוכרעמ
 צא 08 2. 20%. \אוא .(אוצ
 הינשל תחא הלעפה תכרעממ םימושיי תרבעה

 עדחמ רודיה הכירצמ הניאו הריהמ ,הטושפ
 (( סתר קוו )

 ...הבוט הביס דועו ₪
 לכ אלל - המגדה וא טקפסורפ ןמזהו ונילא רשקתה

 תונורתיה תא ךינפב גיצהל חמשנ ונאו תובייחתה
 וא[ צווא לש םיידעלבהו םיידוחיה

 לארשיב םיידעלב םיגיצנ

 ,ןג"תמר 8 באילהא ,מ"עב הנכות תוישעת מוק
 03-7520189 .סקפ .03-7511692 .לט

 לארשיב וא:סהוווא תמצוע לוק

 ןונרדניק :בוציע תקרב



 דיקפת תא אלמל םיימעפ רחבנ בתוכה
 םינשבו 1982-1981! םינשב :א"ליא ר"וי
7. 

 ל"ז ץרג .א - "רבדל םיעגושמ" לש הלחתהמ
 בשחמ לש תיגולונכט הביבסב ,ל"ז ןויבח בדו
 דוביע לכ תא עצבל לכויש ורמא וילע
 גיצי דוגיא דעו ,...הנידמה לש םינותנה
 לש יפסכ רוזחמ תלגלגמה עדימה תיישעתל
 ןוילימ 70-ב לש אוצי ,רלוד ןוילימ 750דכ
 םיקסעומ םיפלא תרשעכ ,הנשב רלוד
 ו-זכ לש ללוכ ךרעב תנקתומ הרמוחו
 .רלוד דראילימ
 םוקמ איה עדימה תיגולונכטל "קושה רככ"
 עדימה ירצומ לש םירכומלו םינוקל שגפמה
 םיקסועה לכ וב םירבח - ולוכ ףנעה לשו
 וב עיפוי םיאתמ הארנה דעומבו הז ףנעב
 .רוכמל ידכ םאו תונקל ידכ םא ,רבחה
 לחה .הז קושב םיבר םידקומ הרצי א"ליא
 ,הלהנהה ,הצעומה - םייזכרמה היתודסומב
 ןהינימל תודעו ,םיחמתמה םידוגיאה תולהנה
 ,םיידוחיי םיאשונב םיסנכ ,יתנשה סנכב הלכו
 ןואטבו םייעוצקמ םישגפמ ,הדובע תוצובק
 ."בשוח השעמ"

 לש וכרדב ךרד ינויצ המכ יארקאב יתרחב
 ךכ םתס ,1975-1972 םינשה ןיב דוגיאה
 ותוליעפ ינייפאמ לע םיעיבצמהו ,עצמאב
 .םינשה ךשמב

 12/72 'סמ א"ליא תלהנה לכיטרפ ךותמ
 :םיאשונה ונודנ .13.7.72 םוימ
 תבחרהב ךישמהל שי - הדובע תוצובק
 .םיאשונה
 תכאלמ תא םילשהל שי - הרשכהו הארוה
 חתנמ לש הרשכההו קוסיעה תרדגה
 .תוכרעמ
 לופיטה םייסל שי - יעדמה רקחמה םוחת
 .א"נע יחנומל ןולימה תקפהב

 :1972 רבמבונ ,8-ה א"לוא סנכ ביצקת
 י"ל 70 יפל םיפתתשמ 1000 - תוסנכה ביצקת
 .ףתתשמל
 .ףתתשמל י"ל 40 יפל םיפתתשמ ו
 .י"ל 74,000 :תוסנכה כ"הס

 הלהנהה תבישיב ונודנש | םואשונה
 :2.11.72זב

 עצוה) הדובע תוצובק ,8-ה סנכה ח"וד
 ,סייברהטד ןהו תוצובק דוע םיקהל
 תרושקת ,911 ,סרטויפמוקינימ ,םליפורקימ
 השעמ ,םינקתה ןוכמ ,םיחנומ ןולימ ,(םינותנ
 גיצנכ עבקנ ןושיד ר"ד) םיבשחמ רקס ,בשוח
 1973-ל ןנכותמה םיבשחמ רקסל א"ליא
 תיזכרמה | הכשלה | םע ףותישב
 ,םיבשחמה תדעו םע ףותיש ,(הקיטסיטטסל
 תא הרשיא הלהנהה) ,ויר ןויזופמיס
 הפיסאבו הצעומב ןויבח רמ תופתתשה

 א"נשת ןוושח 1990 רבוטקוא "בשוח השעמ" 6

 הרשכהו הכרדה ,(היפוסב [=15 לש תיללכה

 סיסבכ ןכוהש ח"ודה תא האור וניא ןוזר רמ)
 חתנמ דיקפת תרדגהל תעדה תא חינמ
 הטינומ רמ) לבויה רפס ,(ותרשכהו תוטיש
 לבויל א"נע רפס לע ןוידל עקר ןיכהל שקבתנ
 .(הבורקה הבישיל לארשי תנידמ

 "קושה רבכ*" - א"ליא
 עדימה תיגולונכטל

 דוגיאל םינוש 5

 בכוכ ןב ארזע

 2 261,500 73/74 תנשל א"ליא בוצקת
 .י"ל 220,500 ךסב 72/73 ביצקת תמועל

 לע ח"וד א"ליא תצעומל שגוה 14.12.72-ב
 :הנשה תצורמב ןויע ימי תוליעפ
 עדימ תוכרעמ אשונב ימואל-ןיב רנימס (1

 .תונימא
 .םליפ-ורקימ אשונב ןויע םוי (2
 םיבשחמב שומיש אשונב ןויע ברע (3

 .ךורא חווטל ןונכתב
 ימואל-ןיב רנימס 64

 .הטלחה
 .בשחמה ידומיל תארוה אשונב ןויע ברע (5
 ,בשחמ ינקתמב תוחיטב :ןויע ימי דועו
 ,היצמרופניא בותיכ ,םינותנ ירגאמ תחטבא
 היממור ח"ודה שיגמ) םינותנ ירגאמ
 .(לגסדיולה

 תואלבט אשונב

 א"לוא לש 107ה סנכה - םיחקלו םוכיס

 (26.10.75 םוימ)
 .(םירוציקו תוטמשה ךות םיאבומ םירבדה)
 שי ,סנכה לש ויפוא תא תונשל ץלמומ .1

 יעוצקמ החנמ ןויד תצובק לכל עובקל
 (רפסמב 3-כ) םילועמ תווצ ישנאו
 .חיש-ברב בלושמה ןויד לש תרגסמב

 וכזש תולועפב דימתהלו ךישמהל ץלמומ .
 :דחוימבו תויבויח תובוגתל
 .סנכה יאבל תואצרהה ץבוק תקולח (א
 תנוכתמב םינוידה תוצובק תינב (ב

 תוראשיה םיחכונה בורל רשפאתש
 הדידנ תעינמו תואצרהה םלואב
 .םלואל םלואמ
 ענמיש לדוגב םינוידל תומלוא תריחב
 .רתי-תסופת
 תגצהל תודחוימ ןויד תוצובק תעיבק
 .א"ליא יסרפב וכזש תודובעה
 תגצהל תודחוימ ןויד תוצובק תעיבק
 הדובעה תוצובק לש ןתדובע יגשיה
 .א"ליאב תועובקה

 ןמזה תרגסמ תבחרה (ו
 .םירהצה

 .סנכב דויצ תגוצת םויקב ךישמהל (ז
 גוסמ יגיגח עורא םויקב ךישמהל (ח

 .סנכה ברעב םינפ תלבק
 .םימשרנ לוציפל תורשפא ןתמ ךשמה (ט

 סנכה יאבל הקלוחש םיפתתשמה תמישר .
 ,הספדהב םישוביש תניחבמ הלשכנ
 .ןכותו הכירע

 תחוראב

 ,קוחרה רבעבכ אלש ,םויכ תלעופ א"ליא
 - לוכיבכ - תויתורחת תריתע הביבסב
 םינוגראו םייטרפ םימזי דצמ ,התוליעפל
 תויגולונכט תועמטיה ללגב תאז .םירחא
 .ונייח תוחרוא לכב הבר המצועב עדימה
 לכל יוטיב אוהש .דוגיאה .ךכ הז ןיא לעופב
 תעל תעמ תומזוי לוטיל בייח ,ףנעב הרוקה
 וזו ,הנתשמה הביבסל ומצע םיאתהל ידכ
 .רבעבש וזמ הלודג תוריהמב הנתשמ
 ,הרמוחה לש םייגולונכטה םייונישה תמצוע
 חותיפל םילכה לש ,בושקתה תוכרעמ לש
 ילכ לש ,םינותנה תרושקת לש ,תוכרעמ
 לשו ,בשחמה יעדמ ינייפאמ לש ,חותיפה
 - ףנעב םדאה חכ לש םיכרצהו תלוכיה
 תוכרעיהו א"ליאב תוכרעמ דודיש םיבייחמ
 .רבעבש וזמ הנוש תינוגרא

 תונכוס תילארשיה הרבחב הווהמ א"ליא
 תוברתב םילחה םייונישה לש םירסמל תרצוי
 לש ילרגטניא קלח הווהמ איהו הרבחבו
 רוסא ךכיפל ,םירבדה לש יעבטה ררסה
 וילעו םיעוראה ירחא ררגנ תויהל דוגיאל
 םדקמהו הרפמה ,ףחודה חכה תויהל
 .וז הביבסב

 לע םיתתשומ ותמצועו דוגיאה לש ודוחיי
 ונאו תוליעפה לועב תאשל וירבח תובדנתה
 םירבחה לש תוברה תורשעל הדות םיבח
 תינב ןעמל הווהב וב םילעופו רבעב ולעפש
 .רתוי הבוט תילארשי הרבח



 סוניכה תי'נכת

 םלוא 1990 רבוטטקואב 23 ,יטילט) םוי
 ןיקשיסוא - "7 לש יגיגח החיתפ בשומ (*]) 0

 ,עדימה לש היגולונכטל 5-ה םילשורי תדיעו
 םינותנ דוביעל 25-ה יצראה סוניכה
 לארשיב א"נעל תוכרעמ יחתנמ דוגיא לש 21-ה סוניכה
 א"ליא אישנ ,ביבר ףסוי 'פורפ :ר"וי

 :תוכרב

 א"ליא אישנ ,ביבר ףסוי 'פורפ

 עדימה לש היגולונכטל 5-ה םילשורי תדיעו ר"וי ,רואמ עשוהי רמ
 לארשיב א"נעל תוכרעמ יחתנמ דוגיא ר"וי ,דוהימע קחצי רמ

 םינותנ דוביעל 25-ה יצראה סוניכה ר"וי ,רוש םרימע רמ

 גוצרה םייח רמ ,הנידמה אישנ רבד

 ןמאנ לבוי 'פורפ ,היגולונכטהו עדמה רש :החיתפ תאצרה

 רלמ סומע לש וחוצינב ,םי תב תינוריעה הלהקמה

 הפק תקספהא 0

 :םיליבהומ םיבשומס 0

 :תרושקת תותשר -- 1 בשומ
 םלוא (א) הנכות ילכו הנכות תסדנה -- 2 בשומ היגולונכטה לע העפשהו ןונכת

 ןי'צלוד מ"עב עדימה תיגולונכטו לוהינ רתי ,רמש קחצי ר"ד :ר*וי ץיבורוה-שיא קחצי :ר"וי

 ןוגראב ןהלש העמטהה תיעבו 6455 תונכות תימוקמ תשר ןונכתב םילוקיש
 םיבשחמל הכרדה זכרמ ןויס ,ןויס קחצי לארשי מבי ,חבש ידוא

 הנכותה תיגולונכט לש ישימחה רודה הוותמכ םימצע החנומ תונכת (א"תר) תוירוזא תרושקת תותשר
 (0866ז סחופאזפס קס ג אוווא6 60 650ד) אופדהסקסו וזהא 354 א6זטסהא5 -- ₪ ג א
 םיבשחמו הנכות תוישעת .ל.ל.מ ,ידרו ךורב תרושקתה דרשמ ,סניב הילזור

 השעמל הכלה 06 5 לש 6455 ילכ םע הדובע -- יעיבר רוד ילכ - (11/51) תוריהמ תויתרפס תרושקת תותשר

 סיירב ןו'ג 'בח ,ינליא דדלא םלועב השענה לע תילכלכו תינכט הריקס

 תרושקת ןארידת ,לצרה לארשי

 םירהצ תקספא 0

 :םיליבהומ םיבט;וומ 080

 (ב) הנכות ילכו הנכות תסדנה -- 4 בשומ םלוא תורזובמ תוכרעמו הניקת :תרושקת -- 3 בשומ

 בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,לבוש ץרפ ר"ד :ר"וי ומ ,םילהנמה תצעומ ר"וי ,רטסלא םרוי :ר"וי
 תרושקתל תילארשיה הרבחה קזב

 45/400 תביבסב 6456 ילכב תוסנתה

 תוישעת תילע ,לאפר בד םיגשיהו תוליעפ ,הניקת
 לארשי מבי ,רנטייה הלואש

 :ןוגראב בושחמ תרוטקטיכרא
 תוינוגרא עדימ תוכרעמ בולישל ןינבה תודוסי תורזובמ עדימ תוכרעמ לע הרמוחה תויגולונכט לש תועפשה

 לארשי לטיגיד ,רירפצ רשא ר"ד ,טייהנומ יתמ ,ביבא לת תטיסרבינוא ,ידעלג ןר

 ב"הרא ,אהעהו 0057684004ז5 5600: ,ןריבצ השמ ר"ד

 הפק תקספהמה 0

 םלוא האילמ בשומ (*) 0
 ןי'צלוד

 ,הקינורטקלאה תביטח שארו ל"כנמס ,סטרוא השמ :ר"וי
 לארשיל תיריואה הישעתה

 דש גאס דפ וא-סהשוהדוסא ₪5עסו טדוסא
 אגהטומ צצפואפםה 658 ,עוסש קח65וסםאד. ד=| ₪855, )54

 תילגנאה הפשב להנתי (*)
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 1990 רבוטקקואב 24 ,יעיבר םוי
 :םיליבהומ םיבשומ 0

 םלוא 6 והלא תיתוכאלמ הניב -- 5 בשומ

 ןי'צלוד ןליא רב תטיסרבינוא ,קנרפ לאירא ר"ד :ר"וי 00 עדמל ןמציו ןוכמ ,אריפש דוהא 'פורפ :ר"וי

 ?אימאב א שי המל תיתוכאלמ הניב :אשונב החמתמה דוגיאה תוליעפ לע הריקס
 ןליא רב תטיסרבינוא ,קנרפ לאירא ר"ד עדמל ןמציו ןוכמ ,אריפש דוהא 'פורפ

 תמא-ןמזב םיכילהת תרקבל טאוא םייחו םינוריונ ,הניב :יעבטל יתוכאלמהמ
 לטניא ,דירפ השמ ןליא רב תטיסרבינואו לארשי מבי ,דרגנירג לאונמע 'פורפ

 הפק תקספה 0

 -םיליבהומ םיבטגוומ ץ0

 םלוא בשחוממה דרשמה - 8 בשומ םלוא עדימ תוכרעמ תלעפהו יוסינ ,חותיפ -- 7 בשומ

 ןי'צלוד וינבו ךווטימ .א.י -- .ר.יס.נ ,םולש-רב ארויג :ר"וי ץרווש ביבא לת תטיסרבינוא ,םיבושיחה זכרמ להנמ ,ןהכ יבא :ר"וי

 טקיורפ לש יביטקפא לוהינל "בשחוממ דרשמ" ילכ םושי 2 הרודהמ -- ח"תפמ להונ
 לארשי מבי ,רלימ השמ רצואה דרשמ ,ןויבח רורד ,םיבשחמ הדותמ ,לבוי רשא

 בשחוממה דרשמב תויורשפאו םינוויכ 615 תכרעמ
 הלומרופ ,ליבס ינד םוקסט ,קבלא רפוע

 הדובעה תצובק תורשב הנכותה -- (080/0ש/8=) הצבוק דיתעו הווה ,רבע -- םיבשחמ יזכרמב תוריש תומר לוהינ
 ינורטקלא ראודו בשחוממ דרשמ תוכרעמל ץעוי ,לזיו יבצ תוכרעמ םלמ ,לטנזור יבא

 םירהצ תקספה 0

 :םיליבָהומ םיבטנומ 0

 םלוא רוציה תפצר בושחמ - 10 בשומ טי עדימ קנב -- 9 בשומ

 2 לוכשא - לארשיל יגולונכט ןוכמ -- ןוינכטה ,יולה ןועדג 'פורפ :ר"וי 00 רחסמהו הישעתה דרשמ ,ישאר ןעדמ ,ךילרא לאגי :ר"וי

 לעפמה תויחוור תלדגהו רוציה תפצר לוהינל -- 500קא/4א תכרעמ :תויקסע תוטלחה רופישל ילככ םיננווקמ םיימואלניב עדימ יקנב
 הנכות תוישעת סבי ,ץרה ןועמש בצמ תנומת
 (פ"ומיתמ) פ"ומל תילארשיה הישעתה זכרמ ,רב בקעי

 תומדקתמ עדימ תויגולונכט לש ןכרצכ רוציה תפצר
 לארשיל תיריואה הישעתה ,ןייטשרוב בד עדימה ןדיעב םיקסע םודיק -- קוויש-הלט
 תרושקתל תילארשיה הרבחה קזב ,ןזור לאינד

 הפק תקספה 0

 םלוא יגיגח האילמ בשומ 0

 ןיקשיסוא 25-ה סוניכה ר"וי ,רוש םרימע :ר"וי

 1990 ,ן"שת תנשל א"ליא לש תוגלמו םיסרפ תקנעה

 לארשיב א"נעל תוכרעמ יחתנמ דוגיא לש םיסרפ תקנעה

 1989 ,ן"שת תנשל

 "סומע" טקיורפ
 לארשיל תיריואה הישעתה ,םואבנזור קירטפ ר"ד

 ןי'צלוד ימואלניב םיער שגפמו (ןונזמ) םינפ תלבק ו-0 םלוא

 -- השדחה םתינכתב "90 םולש" עפומ 10
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 1990 רב\טקואב 25 ,ישיוח םוי

 :םידיבוזומ םיבטנוומ 0

 הפק תקספהה 0

 האילמ בשומ (*) | 0

 םירהצ תקספה 30

 :םידליבהומ םיבשומ 0

 הפק תקספה 0

00 

)*( 

 הדימלהו ךוניחה דיתע -- 12 בשומ םלוא
 םיבשחמ תועצמאב עדימ רוזחא -- 11 בשומ
 גרובזניג םהרבא 'פורפ :ר"וי ןליא רב תטיסרבינוא ,הקיוש בקעי 'פורפ :ר"וי

 תווקתו םיגשיה -- בשחמ תועצמאב הארוהה םייטסיטטס םינותנ ידסממ תיטנגילטניא עדימ-תקפה
 ךוניחה דרשמו ןליא רב תטיסרבינוא ,גרבנזייא הדוהי ר"ד ביבא לת תטיסרבינוא ,גרב תלייא

 הדימל יכילהתב ווצקפמז=אז ירשק םע עדימ יסיסב בוליש וילכ יאשונלו ילבבה דומלתל טסקטרפיה תכרעמ :"דומלתרפיה"
 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ובש ןונמא ןליא רב תטיסרבינוא ,הקיוש בקעי ,דעיבא ידע

 דימ תוכרעמ ןונכתל ץעוי ,טמיצ לאירתכ :ר"וי

 5 -- 60 \וקפדוזועש םכ65 08 זחש 5

 כפאז גאס אוב האסדזוא6 אהא,

5 ,6015485 

 = סק=םא וא>סאאוהדוסא 500ו6דצ

 ת תטיסרבינוא ,בוטיחא בינ 'פורפ

 םלוא ו ְי 2 '
 ןי'צלוד הידמיטלו /מ : כ 9 הגוצתו היאר -- 13 בשומ
 רודישה תושר ,פ"ומל + סרבינוא ,ןורושי לאקזחי ר"ד :ר"וי

 תיקסעו תיתיב תרושקתב ! יונב החמתמה דוגיאה תוליעפ לע הריקס
 תישיאה הדובעה תנחת לא סקפ ביבא לת תטיסרבינוא ,ןורושי לאקזחי ר"ד

 בוש
 םיסוטמ שער רוטינל תכרעמ
 -  תויגולונכטה דיתע ןוזח הנכות תוישעת סבי ,המחנ לאומש

 2000-ה תונשב לוהינ -- תיביטקארטניא הידמיטלומ
 חנכותו םיבשחמ עדי ,לקד לא לע-יבשז / ךרוצה לע :ד=ו םצופט4ו ו? הדוסא

 לת תטיסרבינוא ,יתימא תינגד
 ,ילאוטסקט עדימ רודישל הידמיטלומ תכרעמ \
 לוקו היצמינא ,ת

 דיתעה יכסמ תרבח ,יקסנשלוא רודגיבא

 יגח הליענ בשומ (*)
 5-ה םילשורי תדיעו
 25-ה יצראה סוניכה
 כ דוגיא לש 21-ה סוניכה
 דזהחהסטסמה5פ וא דרש 5

  ,אישנ ,יררה םייח 'פורפ :ר"וי

 6סאוקטזוא6ס -- דה< אשאד א5עסו טדוסא

 הפח גחהאו 51 שס, ופאו ד .). ש/3ּופסח 36568ז6ח 00ח18ז, 15/4

 :חיש בר
 וא-סהשואזוסא ד66האסו 00צ -- 505001 זוא6 גפסטז דהפ ץטדטמש

 :ףתתשמו החנמ

 ץהס=. הגואו ודה ה ה הו, קז65/06ה1, //6/208חח !ח51/1016 0[ 50/6006,

 |5ז86]

 :םיפתתשמ

 קאס?. ססצ -החסהאוה א, 66ח978| !3חהְֶהז, !ח16| 15780!

 הםח הוד גאו קו םס , /ו68 ק65/06ה1, 57516705 800 ש/ז661סז, 60 חוט

 50160665, ד... //3150ח, 86568707 06018,

 תילגנאה הפשב להנתי
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 השעמל הכלה - עדימה תויגולונכט
 םינותנ דוביעל 25-ה יצראה סוניכה

 תואצרה יריצקת

 תשר ןונכתב םילוקיש
 תימוקמ
 לארשי מבי ,חבש ידוא

4. 

 ! םידמוע תימוקמ תשר לש הנקתה ךילהתב
 דה ירפס קיפסמ עוצקמה שיא תושרל
 - זמרפל םיכרע תריחבב ותוא םיחנמ רשא
 2 ןרניקתה התלועפל םישורדה םינושה
 ירפס גישהל רתוי השק תאז תמועל .תשרה
 ּת ערה תייצפסנוק תריחבב ותוא וחניש ןונכת
 תונעל האצרהה תרטמ .םינושה היביכרמ לע
 ..תימוקמ תשר ןונכת לש הז םוחתב רסח לע
 ש םירטמרפב םיקסוע הנקתהה בלשב
 "עובקל ןתינ ןכ לעו ,תיללכ הלעפה תכרעמ
 תמועל .םיקייודמ םיכרע ולא םירטמרפל
 םיקסוע תשרה | ןונכת בלשב | ,תאז
 האצרהה ןכ לע .תוידוחיי תויצקילפאב
 .תדקמתמ הניא .תשר ןונכתב תקסועה
 וגמבו םילוקישב אלא םיקייודמ םירפסמב
 אתהב םשייל ןנכתמ לכ לכוי םתוא ,םייללכ
 ל אז םע .ולש תידוחייה היצקילפאל
 "המגוד -.אבות תטשפומ האצרהמ עגמיהל
 ורזגיי הנממו ,תשר ןונכתל תיטרקנוק
 לע םיעיפשמה םייללכה תומגמהו םילוקישה
 .תשרה עוציב
 ימוקמ תשר לע ךרענש ,רקחמה
 הלעפהה תכרעמ לע תססובמה
 ] - לע תונעל הסנמ ,םסמ 2
. 

 / ?תימוקמ
 / יעוציב לע םיעיפשמ םימרוג ולא
 ממגמ לע וללה םימרוגה םיעיפשמ דציכ
 ?םיעוציבה

 התשענ ןהל תומודבו ולא תולאשב הריחבה
 תולעבו תויטנבלר תובושתהש החנה ךותמ
 .תימוקמ תשר ןנכתמ לכל תלעות
 :האצרהב

 .רקחמה תא ושמישש הנכותהו הרמוחה
 .רקחמה ססובמ הילע היגולודותמה
 .וחקלנש תודידמ יגוס
 .תוינושאר תואצות
 .תכרעמ ינונוויכ
 .תורפושמ תואצות
 .תויללכ תומגמו תונקסמ תקסה

 תוטלחהה הנאבות םיבלשהמ דחא לכב
 :תשרה ןנכתמל רשפאל תנמ לע ולבקתהש
 םישורדה םינושה םילוקישל עדומ תויהל <

 .תימוקמ תשרב תויצקילפא ןונכתל
 ילוקישמ םילדבנ וילוקיש דציכ טילחהל *

 .תיטרקנוקה המגודה

 | ז קת

 ב | "קובקב ראּוצ" | תרוצי
 1 רבחתהל םיכיח

 ה מ"תר-ה)

 ן לוי" סוידרהש תויטרפ | ד
\ ₪ = 

 ןוטה
 ,?הריבצ

 שי"

 .א 1

 תודוה ,ץראב םימושיו תויורשפא ;ב"הראבו
 ןקיהב םילבכב היזיולט תותשר תסנכה

 םימרוג ןיב םואית שרוד ץראב ידיימ םושיי

 היזיולט תותשר תורבח ,"קזב" 'בח ,םינ

 דרשמ ,תוימוקמ תרושקת תותשר ,םילבב

 ינוגרא ,ילארשיה םינקתה ןוכמ ,תרושק

 .דועו תורחא תוצראמו ל"ני

 תרושקת תותש

 תוריהמ תוית

 תינכט הריקס - (/
 השענה לע תילכל

 םלועב
 תרושקת ןארידת ,לצרה לארש

 ,תוריהמ תויטרפו תוירוביצ תרושקת תותשר
 םלועב הצואת ספותש ילכלכ קל ןניה

 הלחה 1983 תנשב .םיבשחמהו
 תרבעה יווק עיצהל ב"הראב 8

 ,1.5%1885 בצקב 71 יווקכ םיעודיה
 יביטקרטא תולע סחיב ועצוז

 תשר לע תובר תויצקילפא בוליש ורשפיאו
 ,םינותנ רודיש תויצקילפא) תחא תרוש

 (ו גא) וצוט6 3168 א6ואסזאצ תות

 1988 תנשב לדג םלועה יבחרב
 ,הנשב 30% לש וז הילע ,רלו

 לודיגה בצק לעב תויהל הז !קוו
 םינשב תרושקתה םוחתב רתויב

 בצקב 51 יווק ועצוה הפוריאב םג .תונורחאק
 לדג ב"הראל ץוחמ קושהו ,2.048 85
 .רלוד ןוילימ 130-ל עיגהו תוריהמב
 םייסיסבה םיביכרמה ורקסיי האצרהב
 .11/81 גוסמ תויטרפהו תוירוביצה תותשרב

 ,רוביד תסיחד יזוחו םינותנ ,עמש בוליש
 .םינותנ בוביר יזוח
 ,תויטרפ תורבח :תותשרה תסירפ
 םירשק | ,(77717') | תויצרטסינימדא
 .םיימואלניב םירשק ,םיידירביה
 ,םיבותינ | ,תוטלושה | תויגולונכטה
 .םימתירוגלאו טרס בחור לוהינ ,תואצקה
 הרבחלו שמתשמל ילכלכה ןוכסחה
 ,העקשהה לש ריהמ רזחה - תיטרפה
 ישדוח הששמ תוחפ ב"הראב ,המגודל
 .דויצב שומיש
 תוגוהנה הנכותה תוכרעמ - הרקב
 תונימז ,תשרה לש ליעי לוהינ תורשפאמ
 הפיקמו הריהמ הנומת תלבקו ,תיברימ
 .תשרה לש
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 תיעבו 6455 תונכות
 ןוגראב ןהלש העמטהה
 מ"עב םיבשחמ ןויס ,איתמ סחנפ ,קחצי ןויס

 הנכות חותיפ תויגולודותמו 6455 תונכות
 0060 | 0ת6ה%66) | םיטקייבוא | תוחנומ

 הנורחאה הלימה ןניה (/\ח41ע515 300 [26%ו8ת
 .תובשחוממ תוכרעמ חותיפ םוחתב
 ,6455 ןץיב רשקה תא גיצמ רמאמה
 .םיטקייבוא החנומ חותיפו היגולודותמ
 ביבס הלודגה המוהמה תורמלש רבתסמ
 ,םינוגראל םתרידחש ירה 6455-ה תונכות
 רתויב תיטיא הניה ,םלועב ןהו ץראב ןה
 .תיטמוארטו
 ,דחוימ גוסמ 6.55 תונכות הגיצמ האצרהה
 ונתכרעהל רשא ,א16זם060!ס02ע ( 0 חוקהחוסמ
 היעבה לומ דדומתהל רתויב תומיאתמה ןניה
 .ןוגראב היגולודותמ תעמטה לש תיטקרפה

 םימצע החנומ תונכית
 ישימחה רודה הוותמכ
 הנכותה תיגולונכט לש
 םיבשחמו הנכות תוישעת .ל.ל.מ ,ידרו ךורב

 מ"עב

 לש התוחתפתה תישאר זאמ ,רוד תונש הז
 םייקתמ ,הנכותהו םיבשחמה תיגולונכט
 ךרד ץב רעפה רושיגל דימתמ קבאמ
 "הבישחה" ךרד ןיבל תיעבטה הבישחה
 עדימה תוכרעמ בצעמ לע | תיפכנה
 בושחימה תויגולודוטמ ידי לע ןתינכותהו
 םושייה ךרד תא תוניפאמהו תומייקה
 .םיינורטקלא םיבשחמ תועצמאב
 ,הנכותה לש םייגולונכטה תורודה קבאמב
 (רלבמסא) הנוכמה תפשב תונכיתמ לחה
 םימושייה יללוחמב הלכו םירדהמה רוד ךרד
 רעפה תריגסל ונעגיה אל ןיידע ,יעיבר רודמ
 ךרדב הנכות חותיפ לש ןויערה תמשגהלו
 .תישונאה הבישחה
 תודסומו רקחמ ינוכמש ,םינש רפסמ הז
 ,בשחמה יעדמב םיקסועה םייאמדקא
 ךות תישונאה הבישחה ךרד לע םיקחתמ
 שמתשמה" תושרל םילכ דימעהל ןויסנ
 גישהל בושחימה יעצמאב ץפחה ,"ישונאה
 תויתרבח ,תויסדנה ,תויעדמ ,תויקסע תורטמ
 הלק ,החונ ךרד ,עיצהל תנמ לע ,תורחאו
 עוציבל בשחמה לא תורשקתהב הליעיו
 .ל"נה תומישמה
 הבישחה תטישב תיזכרמה הלשכמה
 ךרוצה איה ,םויכ תלבוקמה תיתונכיתה
 עדימ תכרעמ לש יעבט אלו ילמרופ קוריפב
 םיבייוחמ ונא ןושאר בלשב .הנשמ יביכרמל
 םינותנה הנבמל עדימה תכרעמ תא קרפל
 םימתרוגלאו דחמ תכרעמב םיכמותה
 הנבמ לע תויפיציפס תולועפ םיעצבמה
 .ךדיאמ ל"נה םינותנה
 איהו המלש הנניא ולאה תודיחיהמ תחא ףא
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 תחא ףא ,ךכל יא ,תרחאב קודה ןפואב היולת

 .המצעלשכ תועמשמ-תרב הניא

 השדחה הבישחהו רקחמה יטלפמ דחא

 איה ,הנכותה ילכ לש ישימחה רודל ךרדב
 ((60]20 (27ו6ת160 ?זספזגתומוהש (20066קז)

 .םימצע החנומ תונכית - **007"-ה
 לכ היפ לע תינונכית הסיפת איה "007"
 ןורתפ תא תוביכרמה תודיחיהמ תחא
 .(טקייבוא) המלש הדיחי איה היעבה
 ןה ליכמ אוהש ןפואב םלש אוה טקייבואה
 םימתרוגלאה תא ןהו םינותנה הנבמ תא
 תונכיתה .ל"נה הנבמב םיכמתנו םיכמותש
 םיטושפ םימצע לש םפוריצ ,ןכל אוה ורקיעב
 םהמ דחא לכ רשאכ ,רתוי םיבכרומ םימצעל
 רבדה תועמשמ ,םינותנ ילוהינ ימושייב .םלש
 תורגשהו טלפה תוחוד ,טלקה יכסמש איה
 אוה דחא לכ ,םהיניב םיסחיה תא תושמממה
 .טקייבוא
 םיללוחמש תופצל שי ,ליעל רומאה רואל
 םילכ ועיצי "00?" תטיש לע וססבתיש
 ןורתפל םילכמ לידבהל ,היעבה תרדגהל
 האלמ הרדגהש הנבה ךותמ ,היעבה
 תכרעמה איה איה ,תכרעמה לש תקייודמו
 .המצע
 הנכותה ילכו הטישה תשחמה ךרוצל
 שידח הנכות ילכ םגדוי ,הילע םיססובמה
 תרבחב חתופש) וגוסמ ןושאר ,םכחותמו
 (מ"עב םיבשחמו הנכות תוישעת .ל.ל.מ
 הנוכש )661 (027/60166-ה תטיש לע ססובמה
 ."\צועשסחו" םשב

 הדובע - יעיבר רוד ילכ
 לש 6.485 ילכ םע
 השעמל הכלה ₪
 סיירב ןו'ג 'בח ,ינלוא דדלא

 ,חותינ יכילהת ןוכימל םילכ םה 655 ילכ
 רותב .הנכות לש הקוזחתו חותיפ ,בוציע
 םינוגראב םייגטרטסא םילכ םה הלאכש
 ןוכימ ילכ לשמל ומכ ,הנכותב םיקסועה
 ינשב .דרשמב יתודיקפ ךרעמל ידרשמ
 הדובעל םילכה תא סינכמה ןוגראה ,םירקמה
 הדובעה יכילהתב םייוניש ומצע לע לבקמ
 םג ןוגראה רבוע םיתעל .םהב שמתשהל ידכ
 ,וז הבסהב דומעל ידכ םיינוגרא םייוניש
 םייונישו הסיפת יונישב בר ישוק ןומט בורלו
 ,ןכוממה ילכל הפישחב םיכורכה םיישפנ
 יכ וינפ לע הארנ הנכות ןוגראבש תורמל
 ילכ ירה ,לק רבד איה השדח הנכות תסנכה
 ןכממ אוהש ךכב םירחא םילכמ הנוש 5
 .ומצע ןוגראה תא
 יטאה בצקב העתפה לכ תוארל ןיא ,ךכל יא
 םיקסועה םינוגראב 64585 ילכ בוליש לש
 םותחנה לש ןויסנ הליכמ האצרהה .הנכותב
 תרבח הסנכנ דציכ רפסלו ותסיע לע דיעהל
 .86\/6 ילכ םע הדובעל סיירב ןו'ג

 םיגשיהו תוליעפ - הניקת
 לארשי מבי ,רנטייה הלואש

 תימואלה הניקתה תוליעפ לע חוויד
 תרושקתב לארשי לש תימואלניבהו
 .םיבשחמ

 תודעו שאר יבשוי הרצקב ורקסי האצרהב
 לארשי לש םיגשיההו תויוליעפה תא הניקתה
 תוליעפ תעצבתמ םהב םימוחת רפסמב
 .תימואלניבו תימואל הניקת
 :םיאשונה טוריפ
 ירפ בדנוי - אובמ
 עלק .י ר"ד - םיימואלניב םינקת ץומיא
 ינמויט ךורב - בושקיתב תירבע ימושיי
 קדצ אגרש - ינורטקלא ראודל םינקת
 לאכימ - ינוויכ-וד טסקטל הרקב תוארוה
 ןמדלפ
 ןורש יבג - תירבעה םושייל הרוטקטיכרא
 ןזור ןתנוי - תבחרומ םיוות תכרעמ
 ר"ד - ?קשמה יכרצל םינוע םיגשיהה םאה
 ןזור ינד ,זרא טב
 .םיצרמה לכ - תובושתו תולאש לנפ

 תויגולונכט לש תועפשה
 עדימ תוכרעמ לע הרמוח
 תורזובמ
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 \ ,דואמ . תוניינעמ תונוכת שי .מ.בי לש

 וש ולב :חלא תונוכת ןיב .תובשחוממ תוכרעמ
 ,שמתשמל תנבומ הפשב תכרעמ בוציעל
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 ןה (שהבש ןבומו .םימיאתמ הדובע ילהונ
 תרבגה בקע ,בר ןורתי תאז לכב שי תללוכ
 העיקשה הרבחה .הקוזחתה תולקו הקופתה
 םפותישבו םידבועה תכרדהב םיבר םיצמאמ
 .ךילהתה יבלש לכב

 בושחימ תרוטקטיכרא
 :ןוגראב
 בולישל ןינבה תודוסי
 תוינוגרא עדימ תוכרעמ
 לטיגיד ,טייהנומ יתמ ,רירפצ רשא ר"ד

 לארשו

 םילכב שומישו טקיורפ לש קדקודמ ןונכת
 חרכהב םניא ,תומדקתמ תויגולודותמבו
 בושחימ טקיורפ לש ותחלצה םיחיטבמ

 :לתהל תובכשה א תמרוג בושחימה
 .תחא תינוגרא תכרעמל דחי |

 עדימ תכרעמ תעמטה לש ןולשיכ .ינוגרא
 לולכמ תא  תרשל הרומאה | ,ןוגראב
 תוכיאב קרו ךא יולת וניא ,ולש תויצקנופה
 םירקמה בורב .עצומה ןורתיפה לש תינכטה
 עדימ תויגולונכט תרדחהב םיישקה םיעבונ
 ןוצר רסוח ןוגכ ,םיינוגרא םינייפאממ
 הלהנה לש הכומנ תוברועמ ,םייונישב
 יפגאל עדימה תקלחמ ןיב קתנ ,הריכב
 םיונישל המאתה יא ,םינושה ןוגראה
 ןכו םייופצ םיינוגרא

 ויחכונה |
 קטיכר

 ינב הח
 שת 7

 ,םינוש םיד
 .ההובג תווי כ
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 ילארשיה דוגיאה תוליעפ
 תיתוכאלמ הניבל
 (מ''בוא)
 ןמציו ןוכמ ,אריפש .א

 הנומ תיתוכאלמ הניבל ילארשיה דוגיאה
 ותוליעפ .םירבח תואמ שולשמ הלעמל
 תונורחאה םינשב) סנכ ןוגרא איה תירקיעה
 היארל ילארשיה דוגיאה ,מ"ריא םע ףותישב
 הניבל ילארשיה סוניכה" םשב (תבשחוממ
 ."תורוצ יוהיזו תבשחוממ היאר ,תיתוכאלמ
 םירמאמ לש תיסחי בר רפסמ ךשומ סוניכה
 םילארשי לש ,רקיעב אל ךא ,םג ,ל"וחמ
 לצנל םישקבמהו ל"וחב םיהושה
 תשמ סוניכב .לארשיב רקבל תונמדזהה
 .הנש ידמ םישנא םייתאמכ
 כ תרדסב יעיבשה סוניכה ךרעיי הנשה
 .וז

 :יעבטל יתוכאלמהמ
 םייחו םינוריונ ,הניב
 טיסרבינואו לארשי .מ.ב.י ,דרגנירג לאונמע

 ןליא-רב

 תקחורמה ,הרטמב ןודת | האצרהה
 םילכב עיגהל םיסנמ הילא ,תינתפאשהו
 הניבה | תקיגולודותמ | לש םינושה
 .תיתוכאלמה
 םה םיירקיעה רקחמה יאשונ
 העבט תופש חותינ ,החמומ
 םה הלא יכ ונל הארנש םושמ - הקיטובורו
 תיעבטה הניבה לש םייתוהמה םיביכרמה
 .תיתוכאלמהו
 תא הבלמ הכש ,תיתוכאלמה הניבה
 רקחמ תונש 25-כ רחאל תאצמנ
 ,תובר תוחטבה ירחא .ןואפק
 ל הלודג תובהלתהו תוינושאר
 מגידרפב תיתועמשמ ךרד תצירפ
 .אשונה לש
 אוה הז בצמל רבסההו ןכתי
 ב  שמתשהל התסינ תיתוכאלמה
 ונל ןיאש םיכילהת תלעפהו חותינל םייטילנא
 םושמ עבונ ןולשכה .םתלועפ יכרד לע גשומ
 םניא ונידיבש םייטילנאה םילכה קר אלש
 םיאשונהש םושמ רקיעב אלא ,םיקפסמ
 םימלענו םיכבוסמ הכ םה םירקוח ונא םתוא
 ונילע המ םיניבמ ונניא םיקרפלש ,ונתיאמ
 םיעצומה םילדומה ךכיפל .תומדלו תוקחל
 לעמ תולעתהל םתלוכיב ןיאו םילד םה
 .תוינושארה תולחתהה
 ,שדחמ ררועתה הז ןואפקמ ץורפל ןויסנב
 ןינעה ,הכורא המדרת תפוקת רחאל
 חתופ הז ילכ יכ ןכתי .תוינוריונ תותשרב
 םיכילהת לש תשדוחמ הניחבל רהוצ ונינפב
 םיסחייתמ ונא | .םייגולויבו םייביטינגוק
 ונא ,רמולכ ."הרוחש הספוק" לאכ תותשרל
 לש תיחומה תוליעפה תא תוקחל םיסנמ
 ידי לע ,םינוריונה ,רתויב םייסיסבה םיביכרה
 ונא ןיאש ןומיאל תונתינה תוכרעמ

 א"נשת ןוושח 1990 רבוטקוא "בשוח השעמ- 4

 ןליא-רב תטיסרבינוא ,קנרפ לאירא | הגו

 .תימינפה םתלועפ דוס תא ןיבהל םירמייתמ
 םיכילהת לש היצלומיס עצבל םיסנמ ונניא
 תא םירקוח אלא - ונל םירורב םניאש
 ידי לע םהל ץוחמ םיכילהתה תוגהנתה
 טלפל טלקה ןיבש היצלרוקה תלדגה
 .הפוצמה
 הכ הצופתו ןינעל וכזש םיאשונה םיטעמ
 תותשר רקחמכ ,הרצק הכ תעב ,הבר
 תוטיהלה תא הריכזמ תובהלתהה .םינוריונה
 היתונשב תיִת וקסע הבש
 תאז ..םא רשארה
 לתה

 ונטס

 תרקבל שאזא
 תמא ןמזב םיכילהת
 לטניא ,דירפ השמ

 ץוחמ לא תצרופ שאוא הלעפהה תכרעמ
 ,םינותנה דוביע םוחת לא ,הימדקאה ילתכל
 .דועו תימדתה
 רוחבל הטלחה קר השורד םיבר םימוחתב
 .תמא-ןמזב הרקבה םוחתב ךכ אל .ואזא-ב
 .תיטנרהניא הלבגמ 1!א1א-ל שי הז םוחתב
 תבר הלעפה תכרעמכ הננכות שאוא
 דומעל הננכות אל תאזכש רותבו ,םישמתשמ

 ורדגוי דיתעבש קפס ןיא .תמא-ןמז תושי
 תעדה תא ונתיש \)א[א-ל םישדח םיט

 .הז אשונל
 םייונבה םידחא תונורתפ אוצמל ןתינ םייתניב

 תוכרעמב הלעפהה תכרעמכ אז

 .ולאכ תונורתפ המכ קודבנ וז |

 2 הרודהמ - ח"תפמ להונ
 ,ןויבח רורד ,םיבשחמ הדותמ ,לבוי רשא |

 ![א-ב א שיש ןנגובממ
 יב \)אוא ישו

 ה ְי

 איה ,% התיה 7 ש ,ש/אזא
 הכ דע תוסחיתהה ."[א" דואמ תעכ
 דלי לאכ התיה ,בושחימה םלועב ,א[א-ל
 ,תעב .ביצי אלו גירח לבא ,ןואג אוה ילואש
 דבוכמ תיב ןבל \!א[א תבשחנ ,עיתפמב אל
 .רתויב ירלופופו
 .הלש תוחיתפב ילוא הצוענ תוירלופופה
 לש יתוהמה ןייפאמה םג איה תוחיתפה
 דוגיא וניהו 1985-ב םקוה אוה .דוגיאכ אימא
 .א"ליאב החמתמ
 םירבח םייתאמכ לש בחר ןווגימ גציימ אימא
 תתל דיפקמו ,ץראב \א1א-ב םישמתשמה
 היליהקלו יאמרקאה םלועל ןזואמ גוציי
 םימוד םינוגראב רבח דוגיאה .תיקסעה
 .שא[תס0₪טא[-ו ש88א1א ומכ םלועה יבחרב
 ,םיסנכ ןוגראב תדקמתמ תירקיעה תוליעפה
 .תואנדסו ןויע ימי ,תוכורעת

 4 חתו |

 רצואה דרשמ

 להונה גצוה ,24-ה א"ליא סנכב ,הנש ינפל
 עדימ תוכרעמ חותיפל שדחה יתלשממה

 שדוחב ,ןכמ רחאל םיישדוח
 הלשממב תימשר להונה זרכוה ,1

 ידרשמ לכ תא בייחמכ הלועפל
 .1990 יאממ לחה הלשממה =

 .להונה לש 2 הרודהמ תזרכומ הלא םימיב
 וז הרודהמ גיצהל קדצומו בושח ונל הארנ

 הכ רע רבטצהש ישעמה ןויסנ ,
 יתש ללגב ,ללכב ח"תפמ להונ
 :ַת

%- 
 תאו ₪

, 

 רפסמ הליכמ להונה לש
 רתויב םיבושח םישי
 היגולונכטו הטיש לכ לש יתימאַה ןחב

 .לעופב הדובעהמ םיחקלב
 :םיאבה םיאשונה תא לולכת האצה
 ח"תפמ תטישב הנבות יזרכמ לוהינ
 םיבלשהמ ליחתהל ,רוחאל הסדנה
 םירחואמה
 ןכותו הרוצ ,הנכות תסדנה
 חותפ תרגסמ-להונ תועמשמ

 תכרעמה ץע ןויער תועמשמ
 ח"תפמ לש 2 הרודהמב םישודיח
 ח"תפמ להונב הניקת בוליש
 הביבס תרדגהו 655 ילכ בוליש
 (5"=) הנכות תסדנהל תנכוממ

 ןורתפהו לודגה רגתאה :הרוצת לוהינ 9
 יתימאה

 חווידו "רבעה יחקל" תניחבב םה 1-5 םיאשונ
 6-9 םיאשונ .חטשב ןושאר ישעמ ןויסנ לע
 םישודיחה רואיתו "דיתעל םינפה םע" םה
 ךשמהו תומגמ ןכו 2 הרודהמב םילולכה
 ישעמ יוטיב ידיל אובל םייופצ רשא חותיפ

+ 
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 הנכות תוכרעמ תקידב - םוקסט ,קבלא רפע
 מ"עב

 ןה הלבקה תוקידב וא הנכות תוכרעמ תקידב
 חותיפה בלש םויס תא רשאמה ךילהתה
 תליחת תאו ןימזמה לש ונוצר תועיבשל
 .תפטושה הדובעה
 רשקה תא תוקידבה תווהמ ,השעמל
 ןיבו תוינושארה תויפיצה ןיב ילמרופה
 ךות ,חותיפה ךילהת רמגב תרסמנה תכרעמה
 ןיב םינושה םיגשומה םלועו הפשה לע רושיג
 .חתפמה ןיבו ןימזמה
 יתייעב חותיפה ךילהתב תוקידבה בוליש
 :תוירקיע תוביס יתשמ םויכ
 חוקיפ עוציבל םויכ תוגוהנה תוטישה
 לכב בושחימה ךילהתל תוילמרופ תוקידבו
 תולעמ 50% דע 30%"-כ) דאמ תורקי ויבלש
 ךכיפלו ,(טקיורפה גוסב יולת ,חותיפה
 ,תויאבצ תוכרעמב רקיעב תועצובמ
 םינוכיסה ןהבש ,תויאופר וא תוינויווא
 תומיאתמ אל וא תויתוכיא אל תוכרעממ
 .ידמ םירקי
 לש הקוזחתה תולע איה תפסונ הביס
 תוילמרופה הלבקה תוקידב ןונכת .םיטרפמה
 ןוכדע תדובע רורגי ןויפיאה יבלשב
 ךכיפל .חותיפה רוזחמ לכב תיביסנטניא
 ללוכ גשומ ןה הלבקה תוקידבש םויכ לבוקמ
 עצובמו ,תוקידבה עוציבל ןהו ןונכתל ןה
 חותיפ לש םינורחאה םיבלשב קר ולוכ
 .טקיורפה
 600415 - 6סחוקטוטז 41060 16%ווח₪ תכרעמ

 הרידגמו ולא תויעב יתש תרתופ 5ץוטחופ
 ינותנ .תונבומה הלבקה תוקידב תא הנושארל
 לוצינ ךות תויכרריה תומרב םינבנ תוקידבה
 יזכרמ םינותנ סיסב םע תנכוממ תכרעמ
 תוחוד תקפהלו םייגול םירשק תריציל
 ,םילהנמ ,םינימזמ) םינושה םישמתשמל
 הסיפת .(םיקדובו םינתינכות ,תוכרעמ יחתנמ
 הרורב היגולודותמ הרידגמ וז תינשדח
 םויס םע הליחתמה ,תוקידבה ךילהת עוציבל
 תומאתהה יא תא תרתאמ ,תושירדה תרדגה
 דוע חתפמה ןיבו ןימזמה ןיבש תונבהה יאו
 םתוא תא תענומ ךכבו דודיקה תליחת ינפל
 ההובגה איה םנוקית תולעש םייגול םימגפ
 תרשפאתמ םייחה רוזחמ תפוקת לכב .רתויב
 תוקידבה יטרפמ לש הריהמו הטושפ הקוזחת

 ידבר תפסוהו וז הטיש .םיפסונ תוקידב

 תוקידבה ךילהת תולע תא דאמ הליזומ
 הלבק תוקידב בוליש ,הנושארל ,תרשפאמו
 בלשב רבכ םייחרזא םיטקיורפב םג תוילמרופ
 .ןויפיאה

 תוריש תומר לוהינ
 ,רבע - םיבשחמ יזכרמב
 דיתעו הווה
 תוכרעמ םלמ ,לטנזור יבא

 ינקתמב התואנ תוריש תמר תלבקב ךרוצה
 הב הפוקתהמ לחה ,בר ןמז םייק בשחמ
 םישמתשמ רפסמ לש הדובע הלחה
 .דחא בשחמב (א1[ט1וו-קזסקזגחוחווחַא)

 םיבשחמה םוחתב עוצקמ ישנא ,םישמתשמה
 םישרוד ,םוחתב םינעוצקמ םניאש םישנאו
 .בשחמב דוביעה תלבקלו עוציבל ריבס ןמז
 ,תוריש תומר תרדגהב ךרוצה רבוג ןמזה םע
 בושחימה תביבס תובכרומ תיילע ללגב ןה
 לגעמ תבחרה לשב ןהו ,תרושקתה תבחרהו
 תוהובג תומר דע ותשירפו םישמתשמה
 לשמל ךכ) ןוגראב תידוקפתה היכרריהב
 יתורישב שמתשהל םיריכב םילהנמ םייושע
 לומ הרישי הדובעב בשחוממה דרשמה
 .(בשחמה
 תורישה תמר תרדגהל םצמטצנ יחכונה ןוידב
 ידי לע תורישה תשקב ןיב ןמז לש םיחנומל
 תכרעמה יכ חיננ .ותלבק דעו שמתשמה
 לוהינ לש אשונהמ םלעתנו ,תדבוע הלוכ
 .( /\צהו!3טו]וזע א[3ח386חו6תז) תונימז

 תוריש תמר תעיבק לש היגולודותמה
 היצקארטניאה תא | האיבמ | תמכסומ

 םיקיפאל בשחמ/שמתשמו בשחמ/החמומ
 תא תמצמצמ ךכ ידי לעו ,םימכסומו םידודמ
 .ןתינה תורישה ביטל סחיב םיחוכיווה
 תורישה םכסהב הדימע יא לש הרקמב
 ימולשת תנטקהב תורישה תכשל תבייחתמ
 .חוקלה

 דרשמ" ילכ םושיי
 לוהינל "'בשחוממ
 טקייורפ לש יביטקפא
 לארשי מבי ,רלימ השמ

 ראודה םושי" לש רואית האצרהב
 תנכוממ תכרעמ חותיפמ קלחכ ינורטקלאה
 .בכרומו לודג טקייורפ לוהינל
 תמשוימו הנורחאה הנשב החתופ תכרעמה
 תנקתהל טקייורפ לוהינל לארשי מבי י"ע
 תוזכרמב "תבשחוממה היינמ"ה תכרעמ
 תונויער תרזעב ."קזב" תרבח לש םינופלטה
 םימשיימה םינכוממ םילכ ונחתיפ םיינשדח
 לש ליעיו ןוכנ לוהינל ינורטקלאה ראודה תא
 .טקייורפה
 תדמעומ הלוכ תכרעמה לש חותיפה תדובע
 .ן"ישת תנשל א"ליא סרפל

 תויורשפאו םינוויכ

 בשחוממה דרשמב

 הלומרופ ,ליבס ינד

 תוניינעתהל הכוז בשחוממה דרשמה אשונ
 םיבר םיתעלו לובלבה וב בר ךא הבורמ
 הסנא האצרהב .םישעמהמ רתוי םירובידה
 תויורשפאה המ ,רבודמ המב ראתל
 יכרדו תוחתפתה ינוויכ ,םינוש םינוגראל
 .לודג ןוגראל תורשפא תמגדה ךות ,םושיי
 ןיחבהל שי ,בשחוממ דרשמב רבודמ רשאכ
 םינוגראמ לחה ,םינוש םינוגרא יגוסב
 ףקיה יבחר םייצרא םינוגרא ךרד ,םיימואלניב
 רתאב םיזכורמה םינטק םיקסעו תורבח דעו
 יעצמא יפל הניה תפסונ הנחבא .דחא
 .ןוגראב םימייקה בושחימה
 לחה םניה בשחוממ דרשמל תונורתפה יגוס
 תותשר ךרד ,תדדוב הדמעב ןורתפמ
 דעו תיזכרמ דרשמ תכרעמ ,םיישיא םיבשחמ
 ורקסיי האצרהב .תבלושמ דרשמ תכרעמ
 םתועמשמו םתמאתהו וללה תונורתפה יגוס
 תודקמתה ךות ,ורדגוהש םינוגראה יגוסל
 קטילא תרבח לש "תירושיק" תכרעמב
 .הלומרופ תצובקמ
 ישיאה בשחמה תא תבלשמ "תירושיק"ה
 .יזכרמה בשחמה לש המכח הדובע תנחתכ
 תכירע ,םילילמתה דוביעש ךכ השענ בולישה
 ,ישיא בשחמב תישענ םתספדהו םיכמסמה
 דרשמה לש | תויצקנופה רתי | וליאו
 קוית ,ינורטקלא ראוד ומכ ,בשחוממה
 םיעצובמ 'וכו םינמז לוהינ ,םיכמסמ רוזחיאו
 .יזכרמה בשחמב הנכותה םע בולישב

 - ((עסטקש4גז6) הצבוק
 תורישב הנכותה

 הדובעה תצובק
 בשחוממ דרשמ תוכרעמל ץעוי ,לזיו יבצ
 ינורטקלא ראודו

 םוחתב שדח אשונ איה (6זסטקאגז) הצבוק
 םויכ אצמנ אשונה .הנכותב םימושייה
 בחרתמו ,תוחתפתה ךילהת לש ומוציעב
 .ןויערבו גשומב שומישה
 ךומתל דעוימה הנכות םושיי איה הצבוק
 .הדובע תצובק לש הדובעה יכילהתב
 ןעמל םייונבה םיליגר םימושיימ לידבהל
 תדעוימ הצבוקה ירה דיחיה שמתשמה
 הצובקה ירבח ןיב היצקארטניאב ךומתל
 תומייק .םייתצובק םיכילהת תינבב עייסלו
 וא חותיפב תואצמנה תונוש הצבוק תוכרעמ
 .םלועב םינוש תומוקמב ןהידעצ תישארב
 תונורקעב ןושארה הקלחב תקסוע האצרהה
 ינשה הקלחבו ,0זטטקשגז6 ילכ לש םינייפאמ
 הזכ הדובע ילכל תושירד טרפמ רואיתב
 .ןוחטבה תכרעמב טקיורפ תרגסמב רדגוהש
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 םינווקמ עדימ יקנב
 רופישל ילככ םיימואלניב
 תויקסע תוטלחה
 פ"ומל תילארשיה הישעתה זכרמ ,רב בקעי

 םיימואלניבה םיבשחוממה עדימה יקנבל
 תוטלחה רופישל ילככ רידא לאיצנטופ
 :תויקסע
 תועקשהב םינוכיסה תנטקהב =
 יגטרטסא ןונכתב +
 יקסע ןיעידומ לש עוציבו ,המקה ,ןונכתב +
 םישדח םירצומ חותיפב +

 םיגטרטסא םיפתוש רותיאב
 ,םייקוש תומישי ירקחמ עוציבב +

 םיילכלכו םייגולונכט
 לוהינב +
 "םימויא" לש יתדוקנו יטמטסיס רותיאב +

 ."תויקסע תויונמדזה"ו
 יכ ררבתמ םהלש ברה לאיצנטופה ףא לע
 םימייקה עדימה יקנב 600-מ 90%7מ הלעמל
 5% ,הפוריאמ 50% ,ב"הראמ 55%) םלועב
 תא םיאשונ םניא ,(םלועה ראשב רתיהו ןפימ
 ידכ תיביסמ תידסומ הכימתל םיקקזנו םמצע
 .לגרה תא טושפל אל

 םינותנה יסיסב 5,0007מ 95%7מ הלעמל
 ךרד םירכמנהו םינסחואמה ,םויה םימייקה
 .ללכ םילצונמ םניא ,ל"נה עדימה יקנב
 (1,600-כ) םירגאמה ינרצי תיברמ
 .ןוזיאה תדוקנל םיעיגמ
 םימושרה םירגאמה ישמתשמ לש םרפסמ
 ,(םירגאמל הסינכ תואמסיס ילעב) םלועב
 לכ יפ לעש דועב ,ןוילימ 3-כ לע םויה דמוע
 90-כ תויהל ךירצ היה םרפסמ תויזחתה
 .1988-ב רבכ ןוילימ
 םירגאמה לש םיירשפאה םימושייה תיברמ
 רחאמ םיעצבתמ םניא םיקסעה םוחתב
 םניה ףנעב םיקסועה לש לודגה םקלחו
 ירסח - תינרפס היצטניירוא ילעב וא םינרפס
 .םעצבל תלוכיהו םירושיכה
 תוירשפאה תוביסה תא חתנא האצרהב
 תמועל עדימה יקנב לש םהיתוחלצה רסוחל
 .רופישל םיכרד עיצאו םהב ולתש תויפיצה

 םניא

 םודיק - קוויש-הלט
 עדימה ןדועב םיקסע
 קזב ,ןזור לאינד

 השיג איה | (1טוטחוגז\טטחפ) קוויש-הלט

 תרושקת תויגולונכט תבלשמה תיקוויש
 תנגרואמ תכרעמב סינותנ דוביע תויגולונכטו
 תיקוויש השיגל .תישיא הריכמל ,תננכותמו
 יצורע תוליעי תלדגהב םיידוחיי תונורתי וז
 םיקפס םע תרושקתה רופישו קווישה
 .תיקסעה תוליעפה ףקיה תבחרהל ,תוחוקלו
 בייחמ ןוגראב קווישד-הלט לש הסיפתה םושיי
 תרגסמב היגולונכטו םידבוע לש בוליש
 לש םינתשמה םיכרצל תוליעיב הנעתש
 .תידוחייה תיקסעה הביבסה
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 הכז ץראב קוויש-הלט תכרעמ חותיפ
 רפסמה" תוריש תחיתפ םע הבר הפונתל
 תעכ ,"קזב" תרבח ידי לע (177) "קוריה
 תוכרעמ ץראב םיבר םינוגרא םיליעפמ
 בחרנ רכ שיש הארנ .תויסיסב קוויש-הלט
 .הלא תוכרעמ חותיפ ךשמהל
 תשגדהב ,קוויש-הלטה אשונ גצוי האצרהב
 קוויש-הלטה ךרעמ בוליש ,םימושייהו םילכה
 ןוגראה ןיב ללוכה תרושקתה ךרעמב
 םושיי תחלצהל םישורדה םיאנתהו ,ותביבסל
 .םייקסע םינוגראב קוויש-הלט

 510%1גא תכרעמ
 רוצייה תפצר לוהינל
 לעפמה תויחוור תלדגהו
 הנכות תוישעת סבי ,ץרה ןועמש

 הרקבו לוהינ ,ןונכתל תכרעמ הניה 5הסקחוגח
 תכרעמה .לעפמב רוצייה תפצרב השענה לע
 יתרדס רוצייב םיקסועה םילעפמל תדעוימ
 תוכרעמב בלתשהל תלגוסמו רוציי תונמ לש
 תיאמצע תכרעמכ דובעל ןכו תומייק עדימ
 .לעפמב

 .לעפמב לוהינה תומר לכב תופטושה תויעבה

 םיתורישה ,רצומה רואיתב דקמתת האצרהה
 לש עדימה ךרעמב ומוקמ ,קפסמ אוהש
 .םיברה ויתונורתיו לעפמה

 לש ןכרצכ רוצייה תפצר
 עדימ תויגולונכט
 תומדקתמ
 ,ן"ממ ,קווישו פ"ומ להנמ ,ןיטשרוב בד

 מ"עב לארשיל תיריוואה הישעתה

 םרג עדימה תויגולונכט לש ץאומה ןחותיפ
 המ .םיבר םיקסע ימוחת לש שדחמ םבוציעל
 הז טביהב יתיישעתה שיחרתה תא דחיימש
 םושיי ימוחתב וניארש המל דוגינבש ,אוה
 ירה ,"היעבל םדק ןורתפה" םהב םיבר
 רוציי תוכרעמו ,ללכב רוציי תופצרש
 ףרה" תא יבקע ןפואב תולעמ ,טרפב תושימג
 יוטיב .וגשוה םרטש םיאישל "יגולונכטה
 תוינכרצ תויונגראתה ונתנ ךכל קהבומ
 תורוטקטיכרא בושחימה יקפסל ועבקש
 ומכ םיקהבומ חתפמ ימוחתב םיטרדנטסו
 (א17/70") תוימוקמ תרושקת תותשר
 ץ₪8.) םיינגורטה םינותנ-ידסמ לוהינו
 םישק ךא) םירדגומ םיכרצ וגיצהו (5
 ומכ םירחא םושיי ימוחתב םג (שומימל
 ןוחבאו יוהיז) תיתוכאלמ היצנגילטניא
 םייקנע םינותנ יחפנב לופיט ,(קסיה-תוכרעמ
 .'וכו תיביסמ תיתרושקת הרובעתבו
 תפצרב תומדקתמ עדימ תויגולונכט םושיי
 תולעייתהו ןוירפ ידעי םייקל דעונ רוצייה
 .ינרציה ןוגראה לש "ימויק ךרוצ" םהש
 לדומה תונורקע תא ןכל גיצנ האצרהב

 .םיצירעמ

 רוזחיאל ללכושמ ןונגנמו
 !עדימ
 תקפה ,הרושב תויתוא 200 דע

 .ורקמ תודוקפ ,תורוש ןוימ

 ףסונ עדימ תלבקל

 057-914202 :לצלצ

 ,ילגנא/ירבע םילילמת דבעמ
 אלל תידיימ הלעפה רשפאמה
 יפלא ול שכר רבכ ,הכרדה סרוק

 יא 1
 .השדחה תיקסעה הסריגב

 תשרב הכימת :שדח וישכעו

 תיטמוטוא תוששואתה ,תוקבדמ
 לוהינ ;ףסונבו ,למשח תוקספהמ
 רזייל תוספדמב הכימת תוירפיס
 ,טסקט לע םימכחותמ םיבושיחו

 סזפאדז
 וילאמ ןבומ
 הנכות ירצומ -ריבד

 ריבד ץוביק

 85300 בגנה .נ.ד
 0577914282 :לט
07022" 
9. 0577914507 

 קווישו הכימת זכרמ
 :ןופצב
 מ"עב םיבשחמ ןויח
 .הפיח ,30 ופי ךרד
 04-677677 .לט
 047664771 .סקפ



 61א-ה .תשיפתב ובצועש יפכ ימושייה
 רזגית םכותמו (בושחימ בלושמ שועית)
 תושירדה .תשרדנה "תיגולונכטה תפטעמה"
 עדיה תמר לומ ותמועי תוילנויצקנופה
 םייטננימודה תוחתפתהה ינוויכו יוושכעה
 .תויטנוולרה עדימה תויגולונכט לש
 םיחונ םילכ לש תצאומה תוחתפתהה
 חתנמ ידיקפת תא וניש םישמתשמה שומישל
 .פ0-ה תונש לש תוכרעמה
 עדי לעב תויהל תוכרעמה חתנמ בייח םויה
 הביבסב אלא יגולונכטה םוחתב קר אל בחר
 תכרעמ המ לע קר וניא שגדה .תינוגראה
 ןעמל תושעל הכירצ תבשחוממ
 הדובעה תביבס לכ תעיבק אלא ,םישמתשמה
 .שמתשמה לש
 םייא ןהש תוכרעמ םויה ןיא ,ךכל ףסונ
 תויהל הכירצ תכרעמ לכו ןוגראב םידדוב
 תויהלו ןיזהל ,תורחא תוכרעמב תבלושמ
 עדימה לש היצרגטניאה תכאלמו ,ןהמ הנוזינ
 תחא תימוקמ היעב חותינמ רתוי השק
 .ןוגראב
 תוכרעמה חתנמ לש ודיקפת יונישמ האצותכ
 הרשכהה יסרוק תא ןכדעלו ךישמהל שי
 חתנמל רשפאלו ךישמהל ידכ םהינימל

 .ןוגראב יונישה לגד אשונ תויהל תוכרעמה

 תיטנגילטניא עדימ תקפה
 םינותנ ידסממ
 םייטסיטטס
 תטיסרבינוא ,לוהינל הטלוקפה ,גרב תליא
 ביבא-לת

 תתל םתלוכיו םיבשחמה תמצוע הלועש לככ
 הלוע ,רתוי םיבר םימושייל םימלוה תונורתפ
 תובשחוממ תויגולונכט ץמאל ןוצרה םג
 איה היצביטומהו הירפההש ךכ ,תומדקתמו
 םישומישה ךכ לע ודיעי ,ןכאו .תידדה
 .םינושה בושחימה ילכב םיברתמו םיכלוהה
 תונורתי תא םילצנמה םימוחתה ןיב
 םג  תאצמנ | תובשחוממה | תוכרעמה
 השענה ברה שומישה רשאכ ,הקיטסיטטסה
 םייקסע םינותנ תרימש ךרוצל םינותנ יסיסבב
 לאיצנטופ הווהמ םירחאו םייאופר ,םיירוביצ
 .םתודוא יטסיטטס עדימ תקפהל הלדנ יתלב
 םויכ תומייקה תויטסיטטסה תונכותה
 ךרוצל ךא םידוביע לש בחרנ ןווגמ תורשפאמ
 הנבהו םדקומ ינכט עדי תובייחמ ןה הז
 שמתשמה לע .תויטסיטטס תוטישב תבחרנ
 תוטיש לע עדיב דיוצמ תויהל הלא תונכותב
 תוחנהה ,תומייקה תויטסיטטסה רקחמה
 שומישה תורוצ ,ןהמ תחא לכב םיחינמש
 לע ,יטסיטטס חותינב ןויסנבו ןהב תונוכנה
 חותינה תטיש תא רוחבל לכויש תנמ
 ,ולש תיפיצפסה רקחמה תיעבל המיאתמה
 .תוירשפאה םיכרדה לש ברה ףסואה ןיבמ
 יטסיטטסה ןחבמה עוציב רחאל ,תאזמ הרתי
 ךילשהלו תואצותה תא חתנל רקוחה שרדנ
 קפס אלל הלא .רקחמה תונקסמ לע ןהמ
 םיעייתסמ םיבר םירקוח רשא תודבכ תולטמ
 םשל םירחא םיחמומבו םיאקיטסיטטסב

 םיבשחוממ םילכ חותיפ ,ךכיפל .ןעוציב
 תלבקב עייסמה יטסיטטס החמומכ ושמשיש
 םיחותינל םילדומ |:וריחבב |תוטלחה
 .םינוש םירקחמ םדקל לוכי םייטסיטטס
 הצוענ םינותנה חותינב תויתייעבה רקיע
 םיללכ תתל ,ונייהד ,הז ךילהת תונבהל ישוקב
 תואיצמ םיגציימה םינותנ ןיב ורשקיש םייגול
 םילדומה ןיבל תונוש רקחמ תויעבו הנוש
 תבכרומ הניה וז המאתה .םייטסיטטסה
 לע ךמתסמה תעד-לוקישל ללכ ךרדב הנותנו
 ןתונש הנוש שוריפ ,היציאוטניא ,ןויסנ
 ישוק .תואצותהו םתועמשמ ,םינותנל רקוחה
 הלא ןיעמ םיבצמב ,ללכ ךרדב ,הלועש ףסונ
 יובשה רקוחה ןיבש תרושקתב אוה
 ומוחתב תולבוקמה הבישחבו היגולונימרטב
 םירוגשה םיחונימהו הבישחה יכרד ןיבל
 .יטסיטטסה "םלוע"ב
 חותיפ ןה האצרהב הנגצותש רקחמה תורטמ
 םייטסיטטס םידוביעב הכימתל היגולודותמ
 .םיימונוקא-ויצוס | םינותנ | יסיסב | לע
 תרדגהל שמתשמה תא ןווכתש היגולודותמ
 תריחבב ול עייסת ,וינפלש רקחמה תויעב
 םירופיש עיצת ,תומיאתמה חותינה תוטיש
 תוזיטופיה רקוחה םע דחי ןחבת ,םייפולח
 קודיצה תא שמתשמל ריבסת ,תוירשפא
 תועמשמ תאו הלא תוטיש תריחבב
 .דוביע לכב ולבקתנש תואצותה

 תכרעמ :"דומלתרפיה"
 דומלתל טסקטרפיה
 וילכ יאשונלו ילבבה
 תטיסרבינוא ,הקיוש בקעי ,דעיבא ידע
 ןליא-רב

 ןה ,תונוש תורדגה שי טסקטרפיהה גשומל
 .תינכט הניחבמ ןהו תילנויצקנופ הניחבמ
 םשהש | תוכרעמה | לכל | ףתושמה
 ןורקיע אוה ןהילע אשינ "טסקטרפיה"
 יונבה ,טסקטה ויפלש "יראנילאלה טסקטה"
 ללוכ ,םיוות לש תיראניל הרדסמ ללכ ךרדב
 - טסקטב תונוש תודוקנ ןיב םירשק םג
 תודוקנב ,ןתינ ןכש ,יראניל וניא ךכ םושמו
 ךישמהל ןכיהל רוחבל ,םירשקה לש אצומה
 תלוכיהו םירשקה .ןויעבו האירקב האלה
 תודוקנ ןיב ףעתסהל ונייה ,םתוא שממל
 ןפואב טסקט יעטק גיצהלו טסקטב תונוש
 טסקטה תא םצעב םיכפוה רשא םה ,ימניד
 םג ןנשי הידמרפיה תוכרעמב .טסקטרפיהל
 .םיטסקטל ףסונ ,לילצו תונומת לש תופסות
 ןכו חונו ליעי רוזחיא רשפאמ טסקטרפיהה
 תוידוסי לש תומר ןווגמב טסקטב ןויע
 .הקמעהו
 טסקטרפיה תכרעמ ראותת האצרהב
 ,וילכ יאשונו ילבבה דומלתה רובע החתופש
 וזכ תכרעמ תמקה .5%/א הדובע תנחת לע
 ןהיניבו ,תונינעמ תויעב רפסמ תררועמ
 ,הדובעה תנחתב תירבע הכימת לש חותיפ
 רשא ,טסקטרפיהב תויעב רפסמב לופיט ןכו
 םיטסקטלו תירבעה הפשל תוידוחיי ןקלח
 .םיידומלתה

 תועצמאב הארוהה

 תווקתו םיגשיה - בשחמ

 ןליא-רב תטיסרבינוא ,גרבנזיא הדוהי ר"ד

 ךוניחה דרשמו

 בשחמ תועצמאב הארוהה לש םישרושה
 הנעטש ,תיטסירויבהבה היגולוכיספב םיצוענ
 הב וז איה הנוכנ תידומיל תרגסמ יכ
 ,הבוגת - יוריג לש ךרדב תישענ תוליעפה
 תולודג תויומכבו ,תונבומו תונטק תודיחיב
 .םיליגרתו תולאש לש

 התוליעפ תא הלחה תתנכותמה הארוהה
 רבעמה היה ןכמ רחאלו ,םיינכמ םירישכמב
 .בשחמ תועצמאב דומילל יעבטו ריהמ
 יבשחמב ןכמ רחאל ,ינימ יבשחמב הליחת
 ןיבו תיצרא תשרב תודובע התעו ,ורקימ
 .תימואל
 תועצמאב הארוהה לש תוחתפתהה ינוויכ
 תוחתפתהה בצק רשאמ רתוי םיייטיא בשחמ
 הברהב םיריהמ םה ןיידע ךא ,הרמוחה לש
 .הללכב ךוניחה תכרעמ לש תוחתפתההמ
 השיג תטלקנ םרטש ךכב םיישק רצוי רבדה
 האב תרחאו תנשייתמ איה רבכו ,תחא
 .המוקמב

 היה ךוניחב םיבשחמב ןושארה לופיטה
 רבע ןאכמ .תלגרתמה הארוהה ימוחתב
 תישענה | ,תינדיחיה הארוהל |לופיטה
 הז םוחת .הרומ אלל בשחמ תועצמאב
 ,תונושלהו עבטה יעדמב הליחת ,חתפתה
 .תודהיה יעדמבו חורה יעדמב ןכמ רחאלו
 תועצמאב תידומיל תוליעפ לש הז םוחת
 ירקיעהו ישארה םוחתה ןיידע וניה בשחמ
 .הארוהל בשחמה תמורת לש

 קסע הארוהב בשחמ יחותיפ לש ינשה רודה
 םייוסינ ראתל היה ןרקיעש ,תויצלומיסב
 תוליעיבו לוזב ןתושעל ןתינ אלש תויוליעפו
 הכז םרט הז םוחת .בשחמ תועצמאב אלא
 לש רקיה ריחמה ללגב ,בחרנ חותיפל
 .ובש םיחותיפה
 רפסה תיב לוהינ םוחתב בשחמה ישומיש
 תיב תכרעמ לכ לש ידוסי קלח תויהל וכפה
 ינפ לע דוחיי הז םוחתב ןיא לבא ,תירפס
 .אוהש ןוגרא לכ לוהינ
 םיבשחמב וישכע םיחתפתמה םימוחתה
 עדימ ירגאמב םייכוניח םישומיש םה ךוניחב
 םינתונ הלא םילכ .םיינורטקלא תונוילגבו
 תוליעפו ,היצמרופניאב הטילש תלוכי דמולל
 אלל הל לגוסמ היהש וזמ ההובג המרב
 .םיבשחמ לש היגולונכט

 םוחת אוה |חתפתמו ךלוהה םוחת

 וז תרגסמב .רפס יתב ןיב היצקינומוקלטה
 תוידומיל תויוליעפל רפס יתב םירשוקמ
 .דומיל יאשונו םיגשיה תאוושהלו תונוש
 בצקב ךוניחה תכרעמב םיטלקנ םיבשחמה
 תנכה לש תויעב שי .ול ופיצש בצקה ןמ יטיא
 ללגב םיישק ןכו ,בשחמב תוליעפל םירומה
 .הרמוחב םייונישה בצק
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 םע עדימ יסיסב בוליש
 וץפ6ז'16%0 ירשק
 הדימל יכילהתב
 םיעדמה תארוהל גוחה ,ובש ןונמא

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב

 בשחמה תא בלשל תויורשפאה תחא
 תויוליעפ לש בוליש י"ע איה הדימלב
 םיקלח ינש -  עדימ סיסבו תוידומיל
 עבונה הנוש ימינפ הנבמ ילעב ,םייאמצע
 םיקלח ינש - תאז םע דחי ךא ,םתרטממ
 .הדימלה תלעותל םהיניב םיבלושמה
 מ סיסבב ונשמתשה תראותמה תכרעמב
 ןקב לש הדימלהו הארוהה ךילהת תרזעל
 ה סיסבב .םדאה ףוגב תילנומרוה
 ןחה יפ לע ,םיוסמ אשונב עדימ ןגרואמ
 ינייפאמה ,םיימינפה םירשקהו תודבועה
 ד יפ לע אקווד ואלו ,עדיה םוחת
 מ עדימ לש הזכ ןוגרא .הדמולה
 שאמ תוליעי רתיב ותבחרהו ונוכדיע
 י לש הרדסמ דרפנ יתלב קלחכ ןגרואמ
 רהו רמוחה ןוכדע ןינע .אשונב דומיל
 ונ תארוהב רבודמשכ דואמ םיבושח
 .ףטוש ןפואב הנתשמ וב ערימהש יעדמ
 בדכ עדימ סיסב לש ומויק תא ונלבקב
 יבצעמכ ,ונילע ,םיימינפה ויקוח יפ לע ךורעה
 ובולשל ךרודה תא תאוצמל ,הדמול
 .הדימלה ךילהתב ילמיטפואה
 סיסבב שמתשי םידומיל תוינכת חתפמ
 עדיה םוחתב תישיא ןכדעתהל ידכ עדימה
 ,הארוהה תינכת תא ןיכי ליבקמבו
 ת דימלתל םגש ךכ לע ססבתמ
 דימלתלו ןכתי) עדימה סיסבל
 םימיוסמ םיקלחל קר אלא םינותנה לכל השיג
 סיסב לש והנבמ .(ורובע רחבי הרומהש
 א ךפוה הז הנבמו ,יללכ אוה עדימה
 .רתוי ןכדועמו ןימז ,ןובנל
 סב תינבל םיבר םילדומ םימייק
 עקה יפואל םיאתהל ךירצ לדומה
 ומ ,יכרריה לדומ - לשמל .עדימה
 ךרוצ שי לדומה תעיבק רחאל
 נבמל ומיאתהל ידכ ימלוגה עדימה
 /ונ עדימה סיסבל עדימה תסנכה רחאל
 ומה יפ לע עדימה יטירפ ןיב םירשקה
 םיבר םירשק םנשי םלוא .שארמ ןנכותש
 .ןנכותמה הנבמב יוטיב ידיל םיאב םניאש
 ףסונ דבור הפיסומ הלאכ םירשק תריצי
 .11ץקטזדטאז ללכ ךרדב ארקנה עדימה סיסבל
 עבטנש קיתו גשומ אוה 11ץק6זזטאז גשומה
 ומושיי ךא ,ד66 אט\גסח י"ע הנש 20 ינפל רבכ
 ותויהו עדימ תוכרעמב ןווגמהו יביסנטניאה
 שרח בצמ אוה םינוש םימוחתב רקחמל אשונ
 תונוש תושיג ןנשי שדח ןויער לככ .תיסחי
 ךרד דועכ !ֶץְקטזזטאא תייארב לחה ,וילא
 הלכו ,עדימ יטירפ ןיב םירושיקל תיתודידי
 לומ ,עדימ תפילשל שדח לדומכ ותייארב
 יראניל ןוגרא לע םיססבתמה םימייק םילדומ
 .עדימ לש
 תונושה תושיגה תא רוקסנ האצרהב
 םיטקייורפ רפסמ תריקס י"ע 11ץ6זזטאז"ל
 םידעוימ םניאו !1ץ06716א-ה ןונגסב וחתופש
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 רוטינל 5%6606* תכרעמ
 הפועתה הדש רובע שער
 ןוירוג-ןב
 הנכות תוישעת ,סבי ,המחנ לאומש

 המשויש ץראב תונושארהמ הניה תכרעמה
 ?זשג6חזהזוסה-ב שומיש ךות 05/2 לע

 תיפרג הגוצת הליכמ תכרעמה .א[הח הקש חו[

 םיעיגמה םיסוטמה לש שערה ינותנ לש
 רפסמ הזמ החלצהב תדבועו לארשיל
 ,  .הפועתה תוריש תושרב תועובש
 ,תכרעמה תרוטקטיכרא גצות האצרהב
 םייונישל הלש תושימגה ,הלש תוירלודומה
 .תורחא תוכרעמל הלש תוחיתפהו
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 תוג]ןסז טסחוקטוסז

 - | חוסזש

 60 חו קא

 אזט(|ו-)160:ג בוליש
 תיקסעו תיתיב תרושקתב
 סקפהו ןופלטה רישכממ
 תישיא הדובע תנחת לא

 בושחימ .מ.א ,קינרו ידע

 רחש זאמ תמייקתמ תישונא תרושקת
 תילולימ ,תוירקיע תורוצ יתשב הירוטסהה
 הגרדהב תוחתפתמ םינש הזמ .הבותכו
 ,ינרטקלא ראוד) תופסונ תויגולונכט

 תועייסמה (תורחאו סוס6א[!גו1, 008, תא
 .תישונא-ןיב תרושקת עוציבב
 לש הנבהל הדיחא תרגסמ גצות האצרהב
 ןתוא גווסת רשא ,תונושה תויגולונכטה
 .רוזחיאו רושיק ,הרמתה תויגולונכטכ
 םייק םהב םימוחת לע העיבצמ האצרהה
 תוחתפתה תוזחל ןתינו) היגולונכטב רסוח
 ידיתע ןורתפ תראתמו (תבחרנ תידיתע
 .תונושה תויגולונכטה תא דגאמה

 - תויגולונכטה דיתע ןוזח

 הידמיטלומ

 לוהינ - תיביטקארטניא

 20007ה תונשב

 הנכותו םיבשחמ עדי ,גרבנירג ינור

 םינוש םיגוס ידי לע ןייפואמ ינרדומה ןדיעה
 .בשחמה ידיב םיטלשנה ,עדימ לש םיברו
 ןדיעב להנמה לש םיירקיעה םידדמה דחא
 תומכ םע דדומתהל ותלוכי הניה ,ינרדומה

 ,ןוגמה עדיה יגוסו הרידאה עדימה
 יתלבה עדימה ירגאמ .ותדובעל יטנוולרה
 שמתשמ .המצע ינפב הרטמ םניא םילבגומ
 ךירצש הז אוה ,ךסמה ינפלש שיאה ,הצקה
 םהב שמתשהלו םכותב טוונל לגוסמ תויהל
 - שדח םוחת רצונ האצותכ .ויכרצל

 םיעצמאב תחא הביבסב בוליש ;הידמיטלומ
 .רסמ לש םינוש
 תא הריבעמה ,הידמיטלומה םוחת תורצוויה
 ןחלוש לא ואדיווהו וידואה ינפלוא
 עדימ ךופהל ודיב חוכה תניתנו שמתשמה
 ילוא איה ,יביטקארטניא עדימל יביספ
 .ינרדומה םלועה לש תיתימאה הכפהמה
 השדח השיג לש תוחתפתה השעמל יהוז
 רשאכ ,ולוצינו ודומיל ,עדיל ןיטולחל
 .חתפמה אוה ישיאה בשחמה
 ,לפא תיפוסוליפ תגצה ביבס בוסית האצרהה
 םוחתב החתיפש םימדקתמה םילכה תגצהו
 להנמה יכרצ לע תונעל םיאבה ,הידמיטלומה
 .ינרדומה ןדיעב

 הידמיטלומ תכרעמ
 יפרג עדימ רודישל
 תונומת ,ילאוטסקט
 לוקו תויצמינא
 דותעה יכסמ תרבח ,יקסנשלוא רודגיבא

 ירוקמ ילארשי חותיפ ירפ הניה וז תכרעמ
 .תורוגס תותשרב ןווגמ עדימ תרבעהל
 לע תלעופה ,וז תכרעמ חותיפב דוחייה
 תכרעמה יכ אוה ,הלעמו 41 םאות בשחמ
 ,תונומת ,םינותנ טולקל תינמז-וב תלגוסמ
 קיטפהל אלב טסקטו היצמינא ,הקיפרג ,לוק
 תויהל םילוכי םינותנה תורוקמ .רודישה תא
 ,ומצע ןולמה תיב ומכ ,תימוקמ המרב
 נ"לנ ,גויח וק תועצמאב ומכ ,תינוציח המרבו
 .תוינוציח תותשרמ סקלט וא
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 ?"רגהמ" םעפ תווה םאה

 הלועל יעוצקמ ץועיל הצובקה ר"וי ,רבעשל א"ליא ר"וי ,טמיצ לאירתכ

 אלו "רגהמ" חנומב שמתשמ ינא הנווכב
 ."הלוע" חנומב
 םהש ינפמ אל ,ונילא םיעיגמ םירגהמ הברה
 םהל ןיאש םושמ אלא ,תינויצ הרכה ירודח
 בצממ ,תוימשיטנאמ חורבל תרחא תורשפא
 .השק תילכלכ תואיצממו יטילופ
 ויהו ןכתי ,םהידיב הנותנ התיה הרירבה וליא
 וא הילרטסואל ,ב"הראל רגהל םיפידעמ
 .תורחא תויברעמ תוצראל
 תיברעמ ץראל רגהמה םדאל הכחמ המ
 ?תיטסילטיפק
 .רגהמ לש בצמל תישפנ ןכומ אוה
 בלתשהל ,השדח הפש דומלל בייח אוה
 ,רקיעה+  השדח | תיתוברת |תכרעמב
 .סנרפתהל
 וב יולת לכה ,הלחתהב הרזע תצקמ ץוח
 .לזמבו
 םע .תרחא םילהנתמ םירבדה לארשי תנידמב
 הברה םישדח םילועל רוזעל סייגתמ לארשי
 .תורחא תונידמב השענל רבעמ
 וא םירבח ,החפשמ שי םילוע לש ןטק רפסמל
 ןיא םבורל לבא .םהל םירזוע רשא םידידי
 .ץראב םירשק
 םירחא םיגהנמ ,תרחא תוברתמ םיאב םה
 תטהולה הביבסה ךותל רשי ,תרחא הפשו
 .לארשי לש (עמשמ יתרת)
 רויד ,הפש תויעב םע דדומתהל םיבייח םה
 .הסנרפו
 הסומע תיטרקוריבו תילהנמ תכרעמ םלומ
 .םדאה ינומהב לפטל השקתמה ,דואמ דע

 ?תושעל םילוכי "א"ליא"-ב ונחנא המ
 ?רוזעל םילוכי ללכב ונחנא םאה
 תומוקמ םגו ונל ןיא ףסכ ,ונל ןיא תוריד
 ןכא ונחנא דחא םוחתב לבא .ונל ןיא הדובע
 םיתימע ,עוצקמ ילעבל רוזעל .תושעל םילוכי
 .הדובע םוקמ שופיחב ,םיבשחמה םוחתב
 ולביק ,םה םג רבעשל םילוע ,םיבדנתמ רפסמ
 םיצעוי שמשלו םנמזמ םורתל םמצע לע
 .םישדחה םילועל
 ,שוגפל לכוי הלועה רבמטפס שדוחמ לחה
 .לט ,א"ליא ידרשמ) ינופלט םואתב
 םירבדמה עוצקמל םיתימע (05-7ו58 0
 תא בתכה לע תולעהל ול ורזעי םה .ותפשב
 ןכו ,יעוצקמה ונויסינ תאו ותויחמומ םוחת
 תורבחה ,תודסומה לש ךבסב ותוא ךירדהל
 .םינושה םינוגראהו
 חחושל לכויש הדבועה איה תיברימ המורת
 ול בישקי רשא עוצקמ לעב םע ותפשב
 .ותוא ךירדיו תונלבסב
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 םשיית ונלש הצובקהש תונויער המכ ןלהל
 :בורקב
 ברימ םע הלועל הכרדה תרבוח ןיכנ -

 ךילהת תא לעייל ידכ זכרל ןתינש עדימה
 ,עוצקמב הטילקהו הדובעה שופיח
 .ןמזו ץרמ זובזב עונמלו

 תכירעו תנכהב םילועל ורזעי םיצעויה -
 רתויב תיעוצקמה הרוצב םייח תודלות
 םיקיסעמש םייוכיסה תא ריבגהל ידכ
 .תיבויח ומשרתי חכב

 םע רשק םייקנ -

 תא הסנ

7 
 ךדרשמב

 םינינועמה | םיפוג

 רזייל תוספדמ

2 3 

 המגדה תנמזהל

 :וישכע ןפלט

1 
 (יווק בר)

 *?תוכיס לע בשוי ..

 ,הפוריאב תרכמנה תינאפיה רזיילה תספדמ
 :רזייל תספדמ לכמ רתוי הברה ךל העיצמ

 םניח םיטנופה לכ ₪
 םניח תויצלומאה לכ ₪
 םניח וגול תספדה ₪
 םניח רואל האצוה תנכות ₪
 םניח "קהש506018=" תנכות ₪
 תספדמ לע דחגס5 וא +

 ךלש תוכיסה

 ךתוא הוולמ "וקמזי" לש יעוצקמה תווצה
 ! ןוחטב ךל ןתונו םלשומ תורשב

 4767 .ד.ת ביבא*לת ,12 הלואג 'חר
 03-5101531 :סקפ ,61047דוקימ
 037664701 ,664702 :ןופלט

 תאיצמב |רוזענו יעוצקמ םדא-חכב

 .םימיאתמ הדובע תומוקמ

 םיטרפ ליכיש םינותנ סיסב םיקנ| =

 ,ונילא םינופ רשא םילועה לע םייעוצקמ
 ץעויה י"ע טלקנה עדימה ךמס לע
 ליפורפ" ספוט תועצמאב בדנתמה
 רותיא רשפאי הזה עדימה ."יעוצקמ
 תויחמומה יפ לע עוצקמ ילעב לש ריהמ
 .םהלש

 ףתתשהל ונילא הנופש הלועל רשפאנ -
 ינינבב םילשוריב 25-ה א"ליא סנכב
 תונהלו 1990 רבוטקואב 23-25-ב המואה
 אלל ,הנשל א"ליא-ב תישיא תורבחמ

 .םולשת

 םהיקיסעמלו םיברה םיבדנתמל םידומ ונא
 הלהנהל ,הז םוחתב לועפל םהל םירשפאמה
 םעטמ הצובקה ירבחלו א"ליא תוריכזמלו
 רוספורפ ,רוד-ןיע פיליפ רמ ,א"ליא תצעומ
 רמלו ,א"ת תטיסרבינואב להנימל הטלוקפב
 בשחמה תדיחי שאר | ,ירבנע קחצי
 .החותפה הטיסרבינואב
 תיעוצקמה הטילקל והשמ םורתנש הוקת ינא
 וכפהיש ידכ ,םתורעתה תלקהלו םילועה לש
 .לארשי תנידמב םיאג םיבשותל "םירגהמ"-מ

 ךלש ביצקתב םג וישכעמ ז-800 םגד

 רב לייא

 :וקמזו



 יפויה לע

 סוזנצנוק בר אל ןמז ינפל דע םייק היה ויבגלש אשונ תולעהל הצור ינא
 תא רערעל םייושעה םישדח םיאצממ ולגתה םויה וליאו ,דואמ בחר
 .ישונאה יפויה אוה אשונה .הזה סוזנצנוקה

 הביסה יהמו יפוי והמ הלאשה תא יתגצה "תובשחמ" לש ןורחאה ןוילגב
 תיתוברת המרונ לש האצות אוה הז שוגיר םאה .ךכ לכ ונתוא שגרמ אוהש
 ונלש היטנלש וא ,אדירג תויטתסא תוביסמ תישונאה הרבחב החתפתהש
 ףידעהל עבטב תובקנ לש היטנל המודב ,ינויצולובאו יגולויב סיסב שי יפויל
 ,רתוי הבוט הנגה ןהל חיטבהל םילוכי םינוסח םירכז ירהש .םינוסח םירכז
 .רתוי םינוסח םיאצאצ דילוהלו ןוזמ רתוי קפסל

 ונחנא ירה ?יפויל שי ןורתי הזיא לבא .רורב ןורתי שי ,ןכ םא ,ןסוחל
 ונא ,תינש .הפי אוה אירבש ימ לכ אלו ,אירב אוה הפיש ימ לכ אל יכ םיעדוי
 ןיאש םיעדוי לכה ?יפוי םידדומ ךיא לבא ,ינפוג חוכ דודמל ךיא םיעדוי
 יהימ המכסה התיה אל םלועמ ,הדבוע .יפוי לש יביטקיייבוא ןוירטירק
 וא ,רולייט טבזילא ,טרוויה הטיר ,רנדרג הווא :רתויב הפיה עונלוקה תינקחש
 ןתינ אלש לולכמ אוה יפויהש ,אוהו םכסומ היה דחא רבד .ןרול היפוס ילוא
 .ולש םיביכרמל ותוא קרפל

 בורקה והשמ אוה יפויהש הרעשה יתילעה "תובשחמ"ב יפויה לע רמאמב
 רקחמ םסרפתה םישדוח המכ ינפל הנהו .םינפהו ףוגה לש ילאידיא עצוממל
 יפויה יכ התיה ןהלש העיתפמה הנקסמהו ,תוינקירמא תויגולוכיספ יתש לש
 הנוביא ,רמולכ .הנותנ היסולכואב םיפוצרפה לכ לש יטמתמה עצוממה אוה
 אצוי הלש יפויהש םושמ אל לארשי לש יפויה תכלמל הרחבנ קאילגורק

 השאה לש םינפה עצוממל רתויב הבורק התיה איהש ינפמ אלא ,ןפוד
 .תיברעמה

 .םינימה ינשמ דחא לכמ טרטרופ תונומת 96 לע ססבתה ב"הראב רקחמה
 תיתרפס הטישב בשיח ,םיטרטרופ ינש ןיטולחל יארקא ןפואב רחב בשחמה
 תונומת ורצי הטיש התואב .דחא טרטרופ ונממ ביכרהו םהלש עצוממה תא
 וגיצה םכ רחא .םיטרטרופ 327ו 16 ,8 ,4 לש םיעצוממה לע תוססובמה
 תונומתה דצל םיעצוממה םיטרטרופה תא םיטנדוטס 65 לש הצובקל
 םיטנדוטסה .רתויב הפיהו תכשומה השאב רוחבל םהמ ושקיבו ,תוירוקמה
 םילמב .רתויב תופיכ םיטרטרופ 327ו 16-מ תובכרומה תונומתב ורחב
 םה ,היסולכואה לש עצוממל רתוי םיבורק םדא לש םינפהש לככ ,תורחא
 .רתוי םיפיכ וניניעב םיספתנ

 םיישדוח ינב תוקונית םג יכ וליג תורקוחה יתש לש םיפסונ םיאצממ
 רשאכ רתוי םירשואמ הנש ינב תוקונית יכ דוע ררבתה .עצוממ יפוי םיבהוא

 תויהל םידליל תמרוג תרעוכמ תלפטמש עמתשמ ךכמ .הפי םהלש תלפטמה

 יפ לע םינגל תוננג ורחבי םאה ?וישבע היהי המ .םירשואמ תוחפ
 ?ריווא תולייד יבגל םעפ םיגוהנ ויהש םינוירטירקה

 ונאש יפכ ,ףוצרפהש אוה יפויה תפדעהל ירשפא ינויצולובא רבסה

 רביא אוה ,עבטב םייח ילעב לש םתוגהנתהב תוננובתהמ תעדל םיביטימ

 ,תיעבטה הרירבה ןונגנמש ןכתיי .םידידיו םיבירי לש תונווכה יוהיזל יטירק

 גציימש ףוצרפ ןיימל רתוי ול לק ,ןימאו ריהמ יוהיז רשוכ חותיפל ץחל רשא

 םשכ ,יטנג ןפואב ונב העובט וז היטנו ,ןימה לכ לש םיפוצרפה עצוממ תא
 .םיחרפ לש םיינייפוא םינבמ לש יטנג יוהיז רשוכ םע תודלונ םירובדהש
 .תיטתסאה היווחה ןבומכ אוה הז יוהיז לע סרפהו

 הינפ יוותש ,רש תינקחשהש הדבועה תא ריבסהל רשפא ךיא ,תאז לכבו
 הבושתה ?םיבר יניעב הפי השאל תבשחנ ,תועצוממה םינפהמ דואמ םיקוחר

 השדח היעב םינעדמל היהת וישכע זא .תויתמזירכ דואמ םינפ הל שיש איה
 .ךכ לכ זע שוגיר ונב תררועמ איה המלו המזירכ יהמ :רוקחל

 יאני יבצ
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 םירוהרהו תונורכז

 רוצייהו הדובעה ןוירפל ןוכמה ,א"נעו ילוהינ עדימ תוכרעמל זכרמה להנמ ,באר יגב

 םינשה שמחו םירשעב לארשיב תוכרעמה חתנמ

 70-607ה תונש - םינושאר םימי

 6-ב ויה לארשיבשכ ,םיששה תונש תישארב
 וקסעש םיפוג רפסמ ,וטילחה ,םיבשחמ
 םישנא רישכהל שי יכ ,ןמז ותואב בושחימב
 ."תוכרעמ חותינ" ארקנש שדח עוצקמל
 תידרשמ ןיבה הדעווה ,מ"רממ ,םיפוגה
 ידרשמ ןוכימל זכרמה ,מ"שי ,רצואה דרשמב
 סויגב ולחה הדובעה ןוירפל ןוכמהו
 .תוכרעמ חותינל ןושארה סרוקל םיאמדקא
 לע םירבסהו לודישב ךורכ היה סויגה
 .ותובישחו עוצקמה תשיכר תויאדכ
 םירוזחמו 1964-ב חתפנ ןושארה רוזחמה
 .הנשל תחא וחתפנ םיפסונ

 היה םינושארה םירוזחמב דומילה יאשונ ןיב
 ,1407ו מבי יבשחמ ,ילאנויצנבנוקה דויצה
 תומאותה תונכיתה תופשו 315 .ריסנ
 .לובוק תפש דומילב ולחה ןכו הלא םיבשחמ
 תונוש תוקינכט ודמל תוכרעמ חותינ אשונב
 ,מבי לש 5.0.2. ומכ ,ןונכתו חותינ לש
 ,תומישי רקח ,המירז ימישרת ,תמא תואלבט
 .('ודכו ןויאר) תושירד תרדגהו
 דמיל רשא רוניד לאקזחי ר"ד ויה םיצרמה ןיב
 ל"ז ןהכ דוד ,להנימב תוכרעמה תשיג תא
 ר"ד םיכורא םייחל לדבייו ,מבי ל"בנמ
 דרשמו 6.2.6 ל"כנמ רבעשל ,ןורש לאונמע
 דויצ תריחבב םילוקיש לע וצריה .רצואה
 .םינותנ דוביע תוכרעמ תלעפהבו
 אובמ דמיל מבי תרבחמ ל"ז ליגי ןועמש
 רבעשל ,יקסני'צלוט .ש ,םיעוציב רקחל
 ןד ןולא לאיחיו א"נעב םימושיי גיצה ,ל"לבמ
 תורטמ" לע םידימלתה םע שאר דבוכב
 .םינותנ דוביע תוכרעמ לש "םידדמו

 סרוקב םיליבומה םייעוצקמה םיצרמה ןיב
 - ריפש רהזי ,מבי תרבח - ןולא לאיחי ויה
 .ד ר"ד ,ץעוי - ןרוא סכלא ,.ר.יסנ תרבח
 ןוכמהמ לאנור היראו ריוואה ליח - תונרג
 .הדובעה ןוירפל

 ץראל אבויש םכסמ עורא סרוקב ןתינ הליחת
 תוצרא יצ לש סרוקמ הוח רב ירונ ידי-לע
 "הבשחמ" וא ,6סחוקטוטח ארקנו תירבה

 תודובעל רמגה תודובע וכפה כ"חא .תירבעב
 ועצבתה רשא ,םירגובהמ דחא לבל תוידוחיי

 .דימלתה לש הדובעה םוקמב ללכ ךרדב

22 

 שחש עף ב-0007

 א"נשת ןוושח 1990 רבוטקוא "בשוח השעמ"

 תונורחאה

 רשא ,הלא םירוזחמ לש םידימלתה ןיבמ
 לוהינ וא םינותנ דוביע םוחתב םיליעפ ןיידע
 הטיסרבינואהמ ןנור הלמרכ תא תונמל ןתינ
 רטע ,תואלקחה דרשממ רפיפ ירוא ,תירבעה
 תרבחמ רגנילז באז ,הקוסעתה תורישמ ץכ
 ללה ,טנוקסיד קנבמ ןמלס םלעומ ,הנסה
 ןדס ימע-תב ,ובנ ףסוי ,איתמ סחנפ ,יאדוד
 .רמאמה רבחמו
 םע ,70-ה תונש תליחתבו 60-ה תונש ףוסב
 ודרפנ ,לארשיב בושחימה יאשונ תוחתפתה
 םיסרוקה תכרעמ תא טגראש םיפוגה
 תכרעמ תא םיקה מ"רממ .םינושארה
 רפסה תיבל השעמל ךפהו ולש הכרדהה
 יעוצקמ םדא-חכ תרשכהל רתויב לודגה
 רבד לש ופוסבו ינוחטבה םיבשחמה קשמל
 רישכה ידרשמ ןוכימל זכרמה .יחרזאל םג
 רקיעב ,תוכרעמ חותינ אשונב םדא-חכ
 הדובעה ןוירפל ןוכמהו ולש םיימינפ םיכרצל
 לודגה רפסה תיבל השעמל ךפה רוצייהו
 קושל תוכרעמ יחתנמ תרשכהל רתויב
 .יחרזאה
 דמל 70-הו 60-ה תונש לש תוכרעמה חתנמ
 ,תוינוניבו תולודג תוכרעמ לע קרו ךא דובעל
 תוכרעמה ונבנ וביבס רשא יזכרמ בשחמ
 תונושה תורישה תוכשל .תוכרעמה תתו
 רתוי םינוגראל םיתוריש ןתמב דחוימב וחרפ
 םמצעל תושרהל ולכי אל רשא ,םינטק
 .םייאמצע םיבשחמ
 הפצ - 70-ה תונש עצמא - ולא םינשב
 ךרוצ היהיש ,תונרג .ד ר"ד לש ורקחמ
 רצק ןמז ךות םיפסונ תוכרעמ יחתנמ 2,500-ב
 ךא .שוקיבה תא הקיבדמ אל הרשכההו
 תונש לש תואיצמה תא םאת אל רקחמה
 .לארשיב 80"ה

 80-ה תונש

 תוליעפל וסנכנ 80-ה תונש תארקל
 הללכמה ,םיפסונ םיפוג אשונב תיתכרדהה
 ,םירחאו ןוויס רפס תיב ,םדק תללכמ,להנימל
 תודסומ ידי-לע תונויסנ ושענ םעפל םעפמו
 בושחימה יכרצל םדא-חכ תרשכהל םינוגראו
 .םהלש
 תושדח הנתשמ םיקסוע ונא הב היגולונכטה
 יאשונ לש דימתמ ןוכדעב ךרוצ שיו םירקבל
 .דומילה תטישו תועשה ףקיה ,דומילה

 דומיל תועש 500-כ סרוקה ףקיה םויכ

 ,םינותנ ידסמ ,תרושקת יאשונ םג וב םידמלנו

 64585 ילכ ,םימושיי יללוחמ םיישיא םיבשחמ

 .דועו םהינימל

 א"נעל תוכרעמ יחתנמ דוגיא

 חותינ סרוק ירגובמ המכ תמזויב םק דוגיאה

 קחצי ח"ור םהיניב ,(1970 ,7) תוכרעמ

 ,א"ת תטיסרבינואמ םלת השמ ר"ד ,ומטיר

 הרימ ,דגאמ רבעשל יתרפא דוד ,יולה לאפר

 ,ל'לבמ רבעשל ינליא ףסוי ,םסואמ רברפ

 ןוכמל ונפ .ל"הצ - (לג) גילזקילג הכימ

 רמאמה רבחמ םע דחיו הדובעה ןוירפל

 גוח תא 1971-ב ומיקה םיפסונ םירבח רפסמו

 ךות ךפה רשא תוכרעמ יחתנמ לש םירגובה

 םויכש ,.תוכרעמ יחתנמ דוגיאל רצק ןמז

 .םירבח 1,800-כ הנומ
 לש יעוצקמ םודיקב רוזעל הסנמ דוגיאה

 רמוח לש הצפה ללוכ ,תוכרעמ יחתנמ

 תלוג .םיסנכו םינועידי תועצמאב יעוצקמ

 ,יתנשה סנכה וניה ותוליעפ לש תרתוכה

 םילשורי תדיעו םע בלתשמ הנשהש

 .עדימה תיגולונכטל

 תונשב תוכרעמה חתנמ דיקפת

 90"ה

 םילכב הצקה שמתשמש ךכ לע רמאנ תובר
 יפנכ תא ץצקי ותושרל ודמעוהש םימכחותמ
 .תוכרעמה חתנמו תנכתמה
 תוכרעמ לע תודגאהו םירופיסהמ םיבר םלוא
 רשא ,םירחאה םיבוטה םילכהו תויחמומ
 ךרוצהמ רטפיהל הצקה שמתשמל ורזעי
 .ודבתנ - עוצקמה שיאב
 הדובעב םירושקה | םיאשונבש | ,ןוכנ
 שיא וא ,סדנהמה ,ןלכלכה לש תימוי"םויה
 ןוגכ םילכב בר שומיש שי ,שונא יבאשמ
 ינורטקלא םינותנ ןוילג ,םימושיי ללוחמ
 תונוכמ ומכ ,רזע ירישכמל וכפה הלא ,'ודכו
 םיקוקז ןיידע םלוא | .ןהינימל בושיחה
 דוביע ישנאל הלא םימכחותמ םישמתשמ
 עדימ ירגאמ תיינבל םייעוצקמ םינותנ
 תיגולונכט ,תולודג תויצקילפא ,םייזכרמ
 םישמתשמה רוביחו תרושקת תותשר
 .הלא תויזכרמ תוכרעמל
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 הנש 25 תואלמ םינייצמ ונא הנשה רבוטקוא
 .הוצמרופניא דוביעל ילארשי דוגיא - א"לואל
 ונעוצקמ לש יעוצקמה ןוגראל לבוי תיצחמ
 ורהש ,ךכב המ לש עורא וניא ,לארשיב בשחמה
 היתותוא הנתנ ,בחרה הנבומב עדומה תיישעת
 לעו ללכב תישונאה הרבחה לע המושירו

 ךלהמב רחא םוחת לכ רשאמ רתוי ,טרפב לארשי תנידמ
 לש הרדוסב תנייוצמ א"לוא לש לבויה תיצחמ .הלאה םינשה
 תוישעת לש יזכרמ עוראל ערואמה תא וכפהיש םיעורא
 םיעורא שודג (23-25 ,16) 1990 רבוטקוא .לארשיב עדומה
 העדצה סנכ םיעוראה תכסמ תא חתופ .לבויה תיצחמ ןמיסב
 םומייקתמ ןכמ רחאלו (רבוטקואב 16) א"לוא יקיתוול
 57ה םילשורי תדיעו :םיפסונ םיעורא השולש בלושמב
 א"ליא לש לבויה תיצחמ סוניכ ,עדימה לש היגולונכטל
 ו ב ב ב )ב ב
 םתופתתשהל םיפצמ ונא .השעמל הכלה ,עדימה תייגולונכט
 קלח ולטיש ,םלועה יבחר לכמ תוחלשמו םילארשי יפלא לש
 .םיעוראה ץבקמב
 קסועה "בשוחיהשעמ" ןוחרי-ודה קפומ עוראה דובכל
 .הפוקת לש המוכיסבו שפנ ןובשחב ,היגלטסונב םעפה
 ביבסמ ןאכ ונסנכתה ,הפוקתה תא םבסלו תוסנל ידכ
 הצובק ,א"ליא ירבח לש תגציימ הצובק לוגעה ןחלושל
 תויפיצו הישע ,ןוזח לש תותובעב הרושק הניהו התיהש
 םינש ,םינש 25 לש הפוקת םבסלו תוסנל ידכ ,א"ליאלו ףנעל
 .דיתעל תויפצתו תויפיצ ,םייוואמ לש
 ןוזח ישנא ,היאיבנ ויוה לארשיב עדימה תוישעת ידסיומ
 הלודג הישעתל תיתשתה תא ,דסמה תא ומיקהש היישעו
 םינמנה הלאמ םיבר רשאכ ,תיחכונה התנוכתמב תראופמו
 לש םינהוככ םינשה ךלהמב ושמיש ,א"ליא ירבח לע
 .םינושארה םיצולחה לש םמולחו םנוזח ימישגמ ,הישעתה
 ]ב
 ףותיש ,עדיה תיינב לש ,תיעוצקמה תוליעפל הירטמה
 נר |
 תיתוברת הכפהמ ללוחמה יעוצקמ ףנעל תופתושה תשוחת

 ב ב
 ונלוכל בושחו לודג רבדב םיקסוע ונאש ,תועוצקמה
 .הנידמלו
 ו ו מ
 ונמצעל גיצהל םיצור ונאש הלאשהו הנידמלו םיבשחמה

 ומשגתה םאה איה הפוקת לש המוביסב ,רוחאל טבמב
 ונתויפיצ ןה המו א"ליאב תוארל םיצור ונויה המ ,תויפיצה
 ,דיתעל ןמסו ןמיס תויהל לוכי רבעה םאה .דיתעב ןוגראהמ
 ונמצע תא םישגהל ידכ ,ךרדו ןוויכ תונשל םיווצמ ונאש וא
 תארקל 907ה תונש רושע תא רתוי תמלוה הרוצב ונייוואמו
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 ,הישעתה ידסיימ ,םישנא ץמוק התנמ א"ליא ,םינש 25 ינפל
 תורבח 500 ,םירבח 20007מ הלעמל הנומ א"ליא םויכ
 תוצובק תורשע לש הבחר תוליעפל תוסח תונתונו תודגואמ

 ו

 רוד לש םיקהבומ םיגיצנ םיסנוכמ ,רומאכ ,ןחלושל ביבסמ
 בורקמ הזש םיריעצה לשו םויניבה רוד לש ,םידסיימה
 ד ב ]של
 ,םימלוחהו םיצולחה רוד תא ,ךרדה תישאר תא גצוימ וקיק
 רסומ (מ"רממ) ל"הצ לש םיבושיחה זכרמ םיקמו דסוימ
 הרשכהו יוקיחל דקומ היהו ףנעה תוחתפתהל תובר םרתש
 לע ףיקשהל לוכי והומכ ימ .הישעתל םייעוצקמ םירדאק לש
 ,ןולא לאיחי אוה םיפתתשמל ינש .הפוקת םכסלו רבעה
 בושחימה תוטיש תא ועומטהש ריואה ליח ינושארמ רבעשל
 םיוקסעה םייחב ריכב דיקפתב שמיש ןכמ רחאל ,לייחב
 .לארשי מבי תרבח ל"כנמסו קווישה להנמכ םויעוצקמהו
 רבעה יכבנ לא גילפהל עדויה א68₪ שיא ןהכה והולא
 ונורכזש ,לארשי ץרא תריש לש הירוטסיהה רקחב ןייטצמו
 לאורתכ 'פורפ .בשחמה ןורכזב םג תורחתהל לוכי אילפמה
 הטיסרבינואה שיא ,בשחמה עדמ יריכב לע הנמנה ,יראב
 ,יעדמה רקחמב ךרד תוצירפל ףתוש ,םילשוריב תירבעה
 לש המוכיס תא ,תיעדמה היארה תיוזמ ,ונל תתל ביטייש
 רוקיסב קסועה יאנותע ,תיסחי ריעצ שיאמ ונשקיב .הפוקתה

 ב ו
 ותפקשהו ויתועד תא ,רוביצ גיצנ לש טבממ ,גיצהלו ונילא
 שיא ,א"ליא תלהנה ר"וי רבעב היהש רטע ילא .ונילע
 קווישב הקסעש תירחסמ הרבח ישארמ ,רבעשל מ"רממ
 ו ו ו כ שמ
 7 מ
 תוארה תדוקנמ אטביש ,רוד ריאי ,ל"הצ לש םיבשחמה
 ו

 - ןוידה אשונ לע רוזחל שקבמ יתויה ןוידה חתפב ןכבו
 דחא לכמ שקבמו ,דיתעל תויפיצו רוחאל טבמ .א"ליא
 תיווזמ ולש תישיאה טבמה תדוקנ תא תתל םיפתתשמהמ
 ול התיהש תירוטסיהה תופתושהו תוסנתהה ,ולש היארה
 א"ליאש וניצר המ ,טרפב א"ליא םעו ללכב הישעתה םע
 המו ונל ויה תובזבא ולא ,ונליבשב התיה א"ליא המ ,היהת
 .דיתעב ונתויפיצ ןה

 הנמנ ימצע האור ינא .ןוידה תא תוחנהל ימצע לע יתלביק
 סוניכה ר"וי תויהל לודגה דובכב יתיכז ,םודסיימה רוד לע
 ןושארה סוניכב םיסנכתמה ץמוק ןיב יתייה ,א"ליא לש 257ה
 כ מ ה עמ
 ,ףנעה יצולחמ םיינש ריכזהל םוקמה םג ןאכ .לבויה תיצחמ
 בדו ץרג ןורהא :ףנעה תונגראתה לש םיללוחמהו םימלוחה
 .הכרבל םנורכז ןויבח

 לע הנמנה םידסיימה דחאב ,ןוידב ליחתהל יקיק תא שקבא
 ינושארמו תיעוצקמה תונגראתהה לש ןויערה יגוה
 .הישעתה
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 דבכנה םורופה י"ע יתשקבתנ :ןויקיק יכדרמ
 ליעפ ףתוש יתויה ימימ תונורכז תולעהל
 התוליעפל ךשמהבו >"ליא לש הדסוויהל
 .הפנעה
 לש תונובשח להנמ איהה הפוקתב יתייה
 גוסמ םינקתמ ינש יתלעפהו יזכרמה ריבשמה
 .ביבא-לתב ינשהו הפיחב דחא ,ז/חוז 86
 האר ,ריכמ ןאכ םיבשויהמ ימ םא ינקפוסמ
 הז איהה הפוקתב לבא וזכ תכרעמ ליעפה וא
 .הקינכטה אישכ הארנ
 ןויבחו ץרג םע השיגפל יתנמזוה ריהב רקובב
 .תימיה הדוהי בוחרב ל"ז
 ,ההובג ותרקתש קנע רדחל יתסנכנ יתאבשכ
 ,ופי לש םיקיתעה םינינבב גוהנ היהשכ יפכ
 ינש ןטק ןחלוש די לע ובשי רדחה הצקב
 .א"ליא הדסונ םשו ל"ז ןויבחו ץרג םישנא
 םינוידה יטרפ לכב רכזיהל םויה יל השק
 תמקהל ךילהתה ויהש ,ןכ ירחאו זא ונמייקש
 .הלש ר"ויכ יתשמיש םינשה ךשמבש א"ליא
 תובר ויה א"ליא ינפב ודמעש תולאשה
 תולעהל לדתשאו רכוז ינא ןתצקמ .תושקו
 :ןאכ ןתוא
 אבש דחא לכ םאה ,א"ליא ירבח ויהי ימ .ו
 רשאכ רבח תויהל םיאתמו יואר אוה םשרנו
 עבקת א"ליאש היהת תרחאה תורשפאה
 רבח לכו םינושה תועוצקמל םיטרדנטס
 ?תוניחב רובעי ותודמעומ תא גיציש
 זא הגוהנ התיהש הטישה וזש יל המדנ
 ומק םייתניב ,לעופל אצי אל רבדה .46א1-ב
 הדובעה ןוירפל ןוכמה .א"ליאל םירחתמ
 .תוכרעמ יחתנמל ס"היב תא םיקה
 ,א"ליא תא ולהניש םיפוגה ורחביי דציכ .2
 דויצ ילעב ,מ"רממ וא מ"למ ומכ דסומ םאה
 ,עוצקמ ילעב םיבר םישנא קיסעמה ,בר
 רפסמ הבש הדיחיל תווש הנייהת ויתויוכז

 וא ,טעומ אוה עוצקמה ישנא
 דויצה תומכ ןיב סחי עבקייש

 ?א"ליאב תוגיצנל םישנאהו
62 
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 .?א"ליאב דויצה יקפס דמעמ המ .3
 יעצמאו א"ליא ביצקת ועבקיי דציכ .4
 ?לוהינה

 תונורתפלו תובר ויה תולאשה א"ליא דוסייב
 םינותנה דוביע דיתע יבגל תויועמשמ ויה
 .לארשיב
 םירבדה ונל םיארנ הרוחא םילכתסמ ונאשכ
 תבייח התיה א"ליא תואיצמב םלוא ,םיטושפ
 דוביעב עדיה רשאכ תושק תוטלחה לבקל
 דוביעב .םייק היה אל םיבשחמ תרזעב םינותנ
 ר"ד .ירמגל רחא היה בצמה יעדמ םינותנ
 נ"מא ויה םישמתשמהו קציווה הנוב סירקפ
 .לאפרו

 יול זאד רצואה רשש ךכ ידיל ועיגה םירבדה
 ל"ז ץכ ר"ד תושארב הדעו הנימ ל"ז לוכשא
 ,רבנזב ןכ ירחא ףלחוהש ,למשחה תרבחמ
 תוחתפתה היהת המ טילחהל םהילע ליטהו
 תועד וגצוה הדעוב .לארשיב םינותנה דוביע
 ץרגו ןוחטבה תכרעמ גציימכ ידי לע תונוש
 .יחרזאה םינותנה דוביע תא גציימכ
 תכרעמב המוקמ המ הטבלתה א"ליא
 דיקפת אלמל לכות איה םאה ,םוקל הדיתעה
 קפתסת וא אשונל ס"יב תמקה ןוגכ ליבומ
 ישנא םעפב םעפ ידימ איבתו םירנימסב
 ?ל"וחמ עוצקמ

 לש םמוקמ לע ןויד םייקתה ןמציו זוכמב
 ישנא לש רוד תרשכהב תואטיסרבינואה
 יעדמל הקלחמ המקוה ןוינכטב .עוצקמ
 'פורפ לש ותלהנהב בשחמה
 הקלחמה לש רצותה היהי המ היה חוכיוהו
 וסנכיה םע לכוי בשחמה יעדמ רגוב םאה
 ושרדיי וא תפטושה הדובעב בלתשהל ןקתמל
 תנמ לע שורדה תא דומלל םייתנש-הנש ול

 רובעכ םאה ,תפטושה הדובעב בלתשהל
 רגובה הדובעה תרוצ דומילל שרדנה ןמזה
 ?ינויח דיקפת אלמל לכוי

 גרובזניג

 .ל"וח םע םיסחיה ןמא היה ןויבח 2
 בשחמה אשונ תא הלעה אוה

 רשפיא אוה .ולוכ םלועב

 תנשל הגלימ תתל
 תומלתשה , .

 .ל"וחב .

 ישנא

0 

 | םינוירנימס ולהינ לארשימ עוצקמ
 םתעפוהב ןה םוצע םשור הריאשה םתעפוה
 .יאבצה רזגמב ןהו יחרזאה רזגמב

 הלוכי א"ליא המ ,ןיידע איהו ,התיה היעבה
 ?תכרעמב בלתשהל הלוכי איה ןכיה ?םורתל
 םג השק התוא האור ינאו השק התיה היעבה
 זא ,םייטרפל ,םילודגל וכפה םירבדה יכ ,םויה
 ?א"ליא לש הלועפה הדש ןכיה

 אב ינאשכ לבא א"ליאב ליעפ ינניא םויה
 תא ,םישנאה תומכ תא האורו א"ליא סנכל
 יאשונב תונייטצה רובע םיסרפה ילבקמ
 תא ,םכשה לע תוחיפטה תא ,הדובע
 א"ליא ידסיימל הכרעה אלמ ינא הכורעתה
 : .ךרדה יכישממו

 ךניא התא ילוא ,יקיק :רוש םרימע ר"ויה
 תולעופ א"ליאב לבא ,םירבדב םויה יוצמ
 תויוליעפ תומייקו תויעוצקמ תוצובק םויה
 הטילחהו העבק א"ליא ,אוה ךופהנ ,תוידוחי
 לע-תרגסמ םיקהל שי תועצקמתהה בקעש
 לשמל ח"ומ .תויוחמתהה לכ תא דגאתש
 תועצמאב הארוהה תא ,םירומה תא דגאמ
 ,סקינוי תוצובק ןנשי ףסונבו ,םיבשחמ
 תרושקת תותשר ,תיתוכאלמ היצנגילטניא
 לגתסהל העדי אקוד א"ליא ,רמולכ ,'וכו
 תוסחו הירטמ םצעב תתלו שדחה בצמל
 תוחמתמה תוצובקה לכלו םינתשמה םיאנתל
 .םינשה ךלהמב א"ליאל ופרטצהש

 םאה ,וז איה הלאשה :ןויקיק יכדרמ
 תוכישממ ןה הלאה תוחמתמה תוצובקה
 השוע אוהו רגב דליהש עגרה עיגמ וא תויחל
 דרשמ ,ח"ומ תא חקול ינא םא .ולש תא
 השעש המ תא השע ,הז לע בשייתה ךוניחה
 ?הז לכב א"ליא הפיא ,השועש המ השועו

 תוסחה תא תנתונ א"ליא :רוש םרימע ר"ויה
 .ח"ומ לש תוליעפה לכל הירשמה תאו

 .םש הז תוסח :ןויקיק יכדרמ

 םצעב הז ,םש קר אל הז :רוש םרימע ר"ויה
 תוליעפה לכל הפתוש א"ליא .הנווכהו עויס
 .תאזה הצובקב הישעהו
 א"ליא המ רפסיש רטע ילאל רובעל ינוצרב
 התשע א"ליאש בשוח אוה המ וא ול המרת

 תא םצעב האור אוה ךיאו ךרדה תישארמ ול
 .א"ליא תוליעפב םירושקה םיאשונה לולכמ

 ינאש הפוקת לע לכתסמ ינא םא :רטע ילא
 תאז תישיאה יתניחבמ ,א"ליאב ליעפ יתייה
 ילאו םרימע ,תיטמוארט דואמ הפוקת התיה
 ינאש ינפמ ,תאזה הפוקתה תא םירכוז חטב
 םא .הפוקת התואב רצונש ןואפקב יתקבאנ
 לעו סקימא דוגיא לעו ח"ומ לע םויה םירבדמ
 םיטביה לש אשונה לעו תיתוכאלמ הניב
 הלאה תוצובקה לכ ירה ,א"נעב םייעוצקמ
 תלהנה ר"וי יתייה ינאש הפוקתב אקווד ומק
 א"ליא תאזה הפוקתבש בשוח ינא .א"ליא
 יפואל םיאתמ יד הז .יניצר רועינ הלביק
 א"ליא ,דחא עגר ,דיגהלו אובל ילש ישיאה



 הארנ ואוב ,היצאוטיסל םויה המיאתמ אל
 ינא .הרקי הזו הזה ףוגה תויהל ךירצ ךיא
 ורבע םצעבו) זא הרק הזש יפכש בשוח
 לעופש ,הזכ ףוג רושע לכ (םינש וס טעמכ
 תא לואשלו אובל ךירצ ימניד ךכ לכ םוחתב
 םאו .הפוקתל םיאתמ אוה םאה תונכב ומצע
 ךירצ אוה המ הפוקתל םיאתמ אל אוה
 דועינ תויהל ךירצ .םיאתהל ידכ תושעל
 דאמ התנתשה תואיצמה .א"ליאב תוכרעמ
 ,הטושפ המגוד לע לכתסנ .םינש 10 ךשמב
 א"ליא תכורעתב ופתתשהש תורבחה ךותמ
 ינאו ,המישרה לע יתרבע) םינש וס ינפל
 קושב תויטננימוד תורבח ויה הלאש ךירעמ
 רבכ ןהמ 50% ,(ופתתשה ןה םא ,תויניצרו
 ןתונ אל ילוא דחא ףאש העפות תאזו .ןניא
 ךמצע תא לאוש התא זא .הילע ותעד תא
 אל וא השדחה תואיצמל המיאתמ א"ליא
 תומיאתמה תולועפה תוטקננ םאהו המיאתמ
 זא יתשח ךכו .ילש השוחתה .ןואפק שיש וא
 םיכישממ תרמוא תאז ,ןואפק רצונ בושש
 אלו הבישח תרוצ התואב ,תנוכתמ התואב
 םירבד השענ ואוב םצעב םירמואו םירענתמ
 היעבה תאז .רתוי םימיאתמש םירחא
 .ונינפל דומעל הכירצ םצעבש

 קר הנתשמו ימניד אוה .יטטס אוה רבעה
 המ .םינוירוטסיה לש םהיסומלוקב וא םהיפב
 תונשל םילוכי ונחנא .דיתעה הז הנתשמש
 םיריבעמש םישנאה .ונידיב הזו דיתעה תא
 לע בושחל םיכירצ ריעצה רודל לקמה תא
 וא ,הרומח רתוי איהש השוחתב יח יקיק .הז
 ינאש ללגב ,ילש השוחתהמ תינוציק רתוי
 יקיק ומכ ינוציק ךכ לכ אל ינא ,םייניבה רודמ
 םידיקפת ןיא רבכ א"ליאל" ,רמואו אבש

 ויהש םיעדוי ונחנא ,זא ויהש םידיקפתב

 יולימ יא וא יולימ יבגל תורידא תויוטבלתה

 ךירצו לוכי הז םאה ,םיימואל םידיקפת לש

 רקס ,לשמל ,ומכ א"ליא ידי לע תושעיהל

 הטילחה לארשי תנידמש לודגה םיבשחמה

 ןיינעמ אל הזו הליבשב בושח אל רבד הזש

 ויה .ותוא תושעל הקיספה איהו דחא ףא תא

 ,תוירחא תשוחת ךותמ ,א"ליאש תובשחמ

 תיעב התיה זא םג ןבומכ .ותוא השעת

 א"ליא תא תוולמ תויפסכה תויעבה .ןומימה

 ןוגרא הז יכ ,המויק תפוקת לכ ךשמב

 תוסנכה לעו םירבח יסימ לע יחש ירטנולוו

 דואמ השקמש םירבדה דחא הז ,םיעוראמ

 תאו תופיאשה תא םישגהל א"ליא לע

 ךיא .תעדה תא תתל ךירצ הזל םג ,תוינכותה
 תאצל ךירצו הזה רבדה םע םידדומתמ
 .ןפוא אוהש הזיאב תאזה היעבהמ

 ,רחא אשונב ןודל יתעדב :רוש םרימע ר"ויה
 תונמרזהה לע םכל רפסל בייח ינא ןכ ינפל ךא
 אישנ ינפב א"ליא תא גיצהל יל התיהש
 תירב לש הישעתהו רחסמה תוכשל
 .לארשיב הנורחאל רקיבש תוצעומה

 להנמה דעוה םע הדובע תושיגפב

 דוגיא) לארשיב תימעה ןוגרא לש

 השענ (לארשיב רחסמה תוכשל
 םימוחתה תא רתאלו תוהזל ןויסנ
 תירב ןיב הלועפ ףתשל ןתינ םהכ
 תונמדזהה תא יתלצינ ,לארשיל תוצעומה
 לש ימואלניבה סנכהו א"ליא תא גיצהל
 עדימה לש היגולונכטל 5-ה םילשורי תדיעו
 ינפב סנכה תא גיצהל אישנה תא יתנמזהו
 תוצעומה תירבב םייעוצקמה םימרוגה
 תונמדזה הדיעוב יתיאר .הדיעוב קלח תחקלו
 תונמדזה ,הצימחהל ןיאש הלועפ ףותישל
 לע דמעש רחא אשונ לכמ רתוי תיטרקנוק
 חרואל יתינפ "טנדיזרפ רטסימ" .םויה רדס
 ףותישב ליחתהל תניוצמ תונמדזה ךל שי'
 בזכיא אל אישנהו "םילשורי תדיעוב הלועפה
 ואב וירזוע רשאכ .תינכותה תא לבקל שקיבו
 .עוראה לע םיפסונ םיטרפ שקבל וירחא
 השגרהה הבנגתה םיעגרו דמעמ ותואב
 םג תויהל םילוכיו שי א"ליאל הנהש ,יבילל
 תריציב ,םיימואלניבו םיימואל םידיקפת
 םייתוברתו םייעוצקמ ,םייקסע ,םיסחי תמקר
 לש רצה םוקמלו ןמזל רבעמ םיגרוחה
 ,א"ליא לש תפטושהו תיתרגישה תוליעפה
 היה ימ ,תמייק התיה אל א"ליא םא ירהש
 ?המוקמב תאז תושעל לוכי

 ןמ ,ירוטסיהה קדצה ןעמל :ןהכה והילא
 הניא א"ליא לש התמקהש ןייצל יוארה
 תוכרעמ .לארשיב בושחימה ןדיע תא תחתופ
 ץראב לועפל ולחה םינותנ דוביעל תונושאר
 40-ה תונשב ןכ ירחאו ,30-ה תונשב דוע
 הכשלב ,י"אה למשחה תרבחב ,50-הו
 ןבומכ - ןוחטבה תכרעמב ,הקיטסיטטסל
 .םימי םתואב תומייק ויהש תויגולונכטב

 מ"רממב לעפ ,א"ליא הרסונש ינפל דוע
 םלועב םישידחה ןמ היהש בושחימ ךרעמ
 תא בושחימל בסה טנוקסיד קנבו ,תע התואב
 הכז ףאו - ויפינס לכ לש בשו רבועה ךרעמ
 בושחימה לע רבדל אלש - ןלפק סרפב ךכ לע
 10 ןמצייו ןוכמב לעפש יצולחה ילארשיה
 .ןכ ינפל םינש

 :ןויקוק יכדרמ

 ףוגש יעבט הז

 שיש ירחא םק הזכ
 .ינפל אלו בושחימ רבכ

 היה המ איה הלאשה .ךכ ןכא :ןהכה והילא
 הז היה םאה ?א"ליא לש התמקהל עינמה
 דומילל וא ינכט עויסל יזכרמ ףוגב ךרוצה
 ןוגרא זא שרדנ אמש וא ,בשחמה תועוצקמ
 םחופיטל וא בשחמה ידבוע תנגהל יעוצקמ
 .ילארומה

 תא שח ךיא רכוזש ימ .הז אלו הז אלש ןבומכ
 ןדיע תליחתב ץראב |ןתינכות ומצע
 קופיסה תשוחתש םיכסי יאדו ,בושחימה
 ויה עוצקמה ילעב .הרסח אל תיעוצקמה
 ודויצו שיא -  םיידוחיו דאמ םיטעמ
 תונורכז בלשל ,םרימע ,תשקיב םא .יפיצפסה
 ךילא עיגמ יתייה ךיא רוכזת יאדו ,םיישיא
 םע ,רגסמה בוחרבש ךתרבחל ,הנש 30 ינפל
 םושיר טלפ ויהש םיבקונמ ריינ יטרס
 םתוא ךופהל ידכ ,"ןד" ידבוע לש תורוכשמה
 הנוכמ תועצמאב םיבקונמ םיסיטרכל
 ץראה לכב םישנא המכ .((יטחטשזוטז) תדחוימ
 רותפל תע התואב יל עייסל ויה םילוכי ,הלוכ
 רשפא - ?הז דויצב יהשלכ תיתונכית היעב
 .תחא די ףכ תועבצא לע ,ינמודמכ ,םתונמל
 ולכתסה ,דודיק יפד ינחלוש לע יתחנה רשאכ
 הלוהמ תונרקסב םיתימעו םידידי םהילע
 הקיטמתמב רזע יפד ויה אל הלא .הצרעהב
 תלחנ התיה םתעידיש תונובשח תלהנהב וא
 דודיקה יפד .ץראב עוצקמ ילעב םישנא יפלא
 תופתושמ תונכית תופש תויה ינפלש םימיב -
 גוס לכלו הרבח לכב םינושו םיידוחיי ויה =
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 א"ליאכ יזכרמ ןוגראמ הפיצ אל שיאו ,דויצ
 עויסל הנוילע תיעוצקמ תוכמסכ שמשיש
 וקסע ךכב יכ ,יצרא הכרדה זכרמכ וא ,ינכט
 .תוקוושמה תורבחה
 םידבוע ןוגראכ א"ליא המק אל הדימ התואב
 ,םימולהיה ילעופ תייצקס תמגוד ,יעוצקמ
 הב םידגואמ ויהש ינפמ לכ םדוק .לשמל
 םיליעפמ ,םיטרפו תורבח ,םידיבעמו םידבוע
 .םילהנמו
 הבש הדוקנב א"ליא המק ,ןמזה ריצ לע
 לש תיצרא-ללכה תיתגרדהה הבסהה הלחה
 תלהנהל תונוכמ) ינכמ-ורטקלאה דויצה רוד
 תונוכמה רודו (דוקיפ ילגרס םע תונובשח
 תונוכמ) תובשחוממ-םדקה תוינורטקלאה
 םיסיטרכ תולהנמה תונוכמ םע וא/ו ןורכז םע
 לא | (םיטנגמ םיצורע ילעב םייתוזח
 ךרה תונכיתה יחנומ םיינורטקלאה םיבשחמה
 .רתוי
 ןויער םודיק התיה א"ליא לש התמגמ
 םינותנה דוביע תעדות תצפהו בושחימה
 םינוגראה ,תודסומה לכ ברקב ינורטקלאה
 םיירחסמה םייתיישעתהו םיילהנימה םיפוגהו
 הרכהו הכרעה ךותמ ,ץראב םייאמדקאהו
 תא דיעצת הלא תושידח תוכרעמ תנקתהש
 .המידק ךרד תרבכ להנימה
 תועדומה חופיט היה ןושארה דעיה
 לוהינה תרמצ ברקב תושדחה תויגולונכטל
 ששחה לש ודוח תייהקהו תוטלחהה ילבקמו
 קוידב ררבוה אל דועש ינתמיאה םלוגה ינפמ
 א"ליא התשע הז תא .ותוא לכעל דציכ
 םייתנשה היסנכ לכב הבר  החלצהב
 .הנגריאש םינוירנימסו ןויע ימי תורשעבו
 ימו ,א"ליא ירוחאמש עונמה היה ןויבח בד
 יבוט תא תונושארה היתונשב הילא רשקש
 הרבחה יסנכב .ץראב עדמה ישנאו םיחמומה
 ל"ז ללה רב עשוהי 'פורפה קלח ולטנ
 ,סירקפ 'פורפה םיכורא םייחל ולדבייו
 .םירחא םיברו ץיבוביל 'פורפה ,סיליג 'פורפה
 ותועצקמתה תא הזח ןויבח בד
 בושחימה ףנע לש

 תוחמתה ימוחתל היופצה .
 לעב םוקמב .הנשמ תועוצקמו

 חתנמ ורצונ ,'םיבשחמ שיא' ארקנש עוצקמה
 שיא ,ןתינכותה ,תוטישה ןחוב וא תוכרעמה
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 סדנהמ | ,יאנכטה | ,ליעפמה | ,5ץו6חודה
 ןהל ודחייתנ הלא לכ ךותבו ,תרושקתה
 .הנשמ תויוחמתה
 תוצובק םויכ תולעופ א"ליא תרגסמב
 לע והשימ הלעה םאה .תוטעמ אל תוחמתה
 החמתמ הצובק םוקתש םינש 10 ינפל ותעד
 ןדיע לש ותישארב ןיידע ונחנאו ?₪ח:א-ל
 .תוחמתהה

 אצמנש חמש דאמ ינא :רוש םרימע ר"ויה
 לודג בהלתמו ןימאמ אוהש הרובחב שיאה
 ביטמה ,א"ליא לש הדוקפיתו התוליעפמ
 רבדה ןוכנ םנמא .הירוטסיהה תא םג רוכזל
 ,םיבשחוממ תודסומ רבכ ויה הנש 25 ינפלש
 .ילוש היה ולוכ קשמב םפקיהו םלקשמ ךא
 םיבושיחה זכרמ ימיקמ לע הנמנה דחאכ
 27 ינפל ,לארשי תנידמב ןושארה יקסעה
 לש םימי םתוא תא בטיה רכוז ינא ,םינש
 אולמב תיצולח הפוקת וז התיה ,תישארב
 ךרוצה תא טיבה םיטעמ קר .הלימה ןבומ
 רבדכ עדימה תוכרעמ תא וארו בושחימב
 יקסעה ןוגראל םייח םסכ ,ינויחו ןותנ
 ןיא .םויכ תאז םיאור ונאש יפכ ,ידסומהו
 דיקפת האלימ א"ליא םימי םתואבש קפס
 ישמתשמל |הנושאר הגרדממ | בושח
 .א"ליא המקוה ךרוצה דלונשמ ,םיבשחמה

 תא ,עוצקמה ינושארמ תייה התא ,לאיחי
 ןכ ירחאו ריואה ליחב תישע ךכרד תישאר
 לכ לע רתוי בחר טבמ ךל היה
 ץראב הרקש המ
 דחאכ ,תאזה
 הרבחב לעפש
 תיזכרמ

 הברה הקפיסש
 התא ךיא ,תוכרעמ דואמ

 ?םירבדה תא האור

 ןוכנ רתוי ,יבויחה תא ןייצא ינא :ןולא לאיחי
 ןכיהו א"ליא לש תרכינ המורת התיה הפיא
 קלחש תורמל ,הנטק רתוי התיה התמורת
 הפוקתבש בשוח ינא .ורכזוה םירבדהמ
 לש השגרהה היה ירקיעה רבדה הנושארה
 תא ודביא םצעבש םישנאה לש תוכיישה
 יתמ ויה וב ,רבדמל ורבעו םדוקה םעוצקמ
 יתייה ינא ,רמול לוכי ינא ישיא ןויסנמ .טעמ
 ,םיפופכ םישנא יל ויה ,ףנע שאר ריואה ליחב

 דחא םויו ,םדקתהל ןאל ינפל ךרד יל התיה
 די לע הירקב ןטק רדחב ימצע תא יתאצמ
 ,יל םיפופכ םישנא ילב ,ןורפעו ריינ םע ןחלוש
 דוע ויהש בשוח ינא .רבד םוש ילב דמעמ ילב
 ןיבה אל שיאש עוצקמב וקסעש הלאכ םיבר
 תא ןיבה אל שיאש ,וב ולזלז םיברש ,ותוא
 רמוא התאש המל דוגינב ,םצעבו .ותובישח
 ,הובג ףאה םע ובבותסה םישנאש והילא
 הלחתהב ,ןמזה ךשמב םמורתה ףאה ילוא
 הנתנ המקוהשכ א"ליא .דואמ ךומנ היה אוה
 ודביאש הלאל הרקויו תוכייש לש השגרה
 והשמב וקסעו םדוקה םעוצקמ תא םצעב
 .הבר המורת התיה הפ .ותוא ןיבה אל שיאש
 הפישחה הז הרכזוה רבכש הינשה המורתה
 תא רוציל חילצה אל ףוג ףא .לודגה םלועל
 איבהל ןה ,החילצה א"ליאש םירשקה םתוא
 רפסמב ונתוא םידקהש לודגה םלועהמ ןויסנ
 ןושארה בשחמב ונלחתה ונחנאשכ ,םינש
 וקסע רבכו םיבשחמ ויה רבכ םלועב ,הנידמב
 תאו םיצרמה תא האיבה א"ליא .םהב
 רקיעב ,הנה עוצקמב םיאיקבה םישנאה
 יגוחל םיסנכה ןיב םג לבא םייתנשה םיסנכל
 א"ליא .הצוחה םישנא ואיצוה םגו הדובע
 החלשש הדיחיה ילואו הנושארה התיה
 תוצראב תוכורא תומלתשה תופוקתל םישנא
 תויהל םהל הרזעו הז תא הנמימ ,תירבה
 תומדקתמה תוטישל םיפושח
 םלועה לש

 .לודגה /- ל

 אל א"ליא ןכיה
 לכ םדוק ?קיפסמ התשע

 םיפוג הפ .תומלתשהו הכרדה לש םוחתב
 רתוי הרוצב הזה רגתאל ונע והשכיא םירחא
 רשא הדובעה ןויריפל ןוכמה רקיעב ,הליעפ
 תודיקפ ןיב הזה עדיה תא ץיפהל חילצה
 אוה .םינוש םיינוגרא םיפוג ןיבו תיתלשממ
 םירבדל דריו הלודגה הרקויה לע רתיו
 ךשמבו תוכרעמ חותינ דמילו ,רתוי םיישחומ
 םוחתה תא א"ליא וליאו .תונכית םג ןמזה
 א"ליא םויה .רבעל רשאב הז .החינזה הזה
 הבש ךרדב - רחא םוחתב יתעדל תאטוח
 תחנזה ךות הירבח תורוש תא תננערמ איה
 ,םיקיתוה םע רשק קיפסמ ןיא .דוגיאה יקיתו
 .תושיגר ןיאו ,תישיא תוסחיתה ןיא
 יתלבק יכ םכל רפסא ירבד תא שיחמהל ידכ
 יכ א"ליא תלהנהמ העדוה םייתנשכ ינפל
 הזב ףלחומ 21 'סמ היהש ילש רבחה סיטרכ
 רופישה" לע יתרערע .תורפס 5 ןב רפסמל
 הרירב תילב .הבושת לבקל יתיכז אל ."הזה



 ינאו "רפושמה" רבחה סיטרכ תא יתרזחה
 לכ התיה אל .ןשיה רבחה סיטרכב קפתסמ
 .יתיינפל הבוגת
 תוכיישה היה רקיעב לודגה רבדה ,רזוח ינא
 ושיגרה םישנא ,יעוצקמה םוחתל וא ,הדליגל
 רבדב םיקסועש ,החפשמ וזיאל םיכייש םהש
 םצעב םיאיבמו ,תובהלתה אלמ ,לודג ,יצולח
 חוטב ינא .לארשי תנידמל המדיקה תא
 ןוזחה תא | םהיניעב ואר | םישנאש
 םודיקב יטננימודה םרוגה ויהי םיבשחמהש
 ,םויה הזב ןימאמ ינא .לארשי תנידמ לש
 לע לכתסמ ינאשכ ,ארוקו דרח ינאו
 : תומדקתמ ברע תוצרא ךיא
 רתוי הזל דרח ינא .בושחימב
 דוע םהל שי םא רשאמ
 ינא .םיליט תוחפ וא םיליט

 יולת לארשי
 הבר הדימב
 לש םודיקב
 בושחימה

 םילכה דחאכו ,הנוחטב הז .הלש
 םיבשחמה םוחתב םוכחתהו עדיה .הלאה
 םגו אוציה םגו ,הישעתה לש םג חתפמה אוה
 האופר םג ילוא .ךוניחה

 ךכ בושחל לק םויה ,השגרהה התיה תאז
 ןמז ותואב לבא םלוכל ןבומ םג הז םויה
 תא ךירעה אל שיאו הזב ונימאה אל םישנא
 רסוחו הרכה רסוח לש הריואב .הזה רבדה
 .דיתעה תא וזחש םישנא ץמוק היה יוביג

 ,וב הנומאלו דיתעה תייארל ינוגראה יוטיבה
 תא ואר רקיעב א"ליאו םישנאה .א"ליא היה
 התיה םישנאה לש תובהלתההו הזה ןוזחה
 .א"ליא לש התמורת ילוא הזבו ,הלודג

 תא לצנל הצור ינא :רוש םרימע ר"ויה
 וירבד תא םייס לאיחיש ירחא תונמרזהה
 ריכזהש אשונל סחיב םילימ רפסמ רמאלו
 היקיתוו הירגובל א"ליא לש רשקה :לאיחי
 המישמה ילע הלטוה הנשה .הידסימלו
 תרגסמבו ,לבויה תיצחמ לש סנכה תא ןגראל
 העדצה עורא םייקל ,ןויערה תא יתיגה וז
 םע רשקה תא שדחל תאזה ךרדבו ,םיקיתול
 ונטלחה ונחנא .םידסיימה םע ,םיקיתוה
 וילא ופרטצי הנש לכש עבק ןודעומ םיקהל
 לכ ויהי ,דוסי ירבחכ .םישדח םיפסונ םיקיתו
 היהש ימ .1967 דע א"ליאב םירבח ויהש הלא
 :דחוימה עוראל ןמזוי 67 ינפל א"ליאב רבח
 תא דבכיו ריקויש עורא ,םיקיתול העדצה
 תודועת קלחנ עוראה תרגסמב .םינושארה 1

 הרקוהכ םיקיתוה םישיאהמ דחא לכל הרקוה
 .א"ליאלו הישעתל ,ףנעל ותמורת לע
 רשקה לע םידע ףלאכ דיעת תאזה הדועתה
 הכיפהמה יללוחמו םידסיימה ןיבש ץימאה
 עורא .א"ליאל לארשיב עדימה תישעת לש
 תא ריזחהל דיתע הז
 רשקל םיקיתוה
 - קודה

 והילא .א"ליא םע
 הדעוה ר"ויל הנמתנ ןהכה

 היהי הזש םיווקמ ונחנאו עוראה תא הניכמש
 תיצחמ יעורא תרגסמב בושח יגלטסונ עורא
 ןוצרה תא ילוא אטבי הז .א"ליאל לבויה
 רשקה תא שדחל א"ליאל שיש הנכהו בוטה
 .וב דימתהלו םיקיתוה םע

 רובידה תושר תא תתל שקבמ ינא וישכע
 הצור יתייה ךממ ,יראב לאירתכ 'פורפל
 ,ךלש תיוזה תדוקנמ םאה | עומשל
 ןדיקפת תא תואלממ תואטיסרבינואה
 לש היגולונכטל םישנאה תא םויה תורישכמו
 תבלתשמ א"ליאש בשוח התא םאה ?רחמה
 אלמל תכלוהו םויה לש תימדקאה הבישחב
 לש םיימדקאה םייחב םג דיקפת אוהש הזיא
 םייושעו תואטיסרבינואה תא םיבזועש הלא
 םירקוחו עדמ ישנאכ ןה ונלש ףנעל ףרטצהל
 ?השעמ ישנאכ ןהו

 ךלש הלאשל סחייתא :יראב לאירתכ 'פורפ
 תואטיסרבינואה םאה :תחסונמ איהש יפכ
 וא בשחמה יעדמל תוקלחמה - םויה
 יעדמל םיבורק תועוצקמל תוקלחמה
 א"ליאל םאה ,א"ליא םע תוצעיתמ ,בשחמה
 הארנכ ,ילש הבושתה ?ןהילע העפשה שי
 האור ינא ילוא .העפשה םוש הל ןיא ,אלש
 תומוקמב ילוא ,תימלשוריה תיוזהמ הז תא
 אוה ילש םשורה ,העפשה רתוי שי םירחא
 ןיא ץראב הישעתה םלועל השעמל .אלש
 בצמה הז .ימדקאה םלועה לע העפשה הברה
 אל בצמ הז יתעדלו ותוא האור ינאש יפכ
 סחייתהל םיכירצש יתדבוע בצמ הז לבא 3
 .וילא
 .םרימע לש ותלאש לש ינשה קלחה יבגל

 ,בשוח ינא ,הנש 20-כ רבכ .עודי הזה בצמה
 ילוא .הימדקאה ןיבל הישעתה ןיב חוכיו שי
 רבדל םיחרוט ללכב הימדקאה ישנאמ %
 ןבומכ הלאה 5%7ה לבא .הישעתה ישנא םע
 ןוויכל הימדקאה תא זיזהל םיקיפסמ םניא
 םישנש יאדכ לבא .הצור התיה הישעתהש
 המב הקדצ דימת אל הישעתהש הדבועל בל
 תא םירכוז םתא .הימדקאהמ השרדש

 ,רושעב נפל הפוקתה

 א"ליא
 םיטנדוטסה ןוגראו

 לכ םינגראמ ויה בשחמה יעדמל
 םאה .,לודג חוכיו היה סנכבו סנכ הנש

 .הכירצ הישעתהש המ תדמלמ הימדקאה
 ,לובוק םיצור ,תרמואו האב התיה הישעתה

 ףלא תושעל םיסנמ ויה הימדקאה ישנאו
 דומיל עודמ ריבסהל ריואב םיבוביס דחאו
 הנה .הימדקאה תוירחאב אל אוה לובוק
 ושרדש הישעת ישנא םתואו םינש המכ ורבע
 ,לובוק םיצור אל ונחנא ,ורמאו ואב לובוק
 םיצור אל ,תועט התיה תאז - םידומ ונחנא
 דע .יעיבר רוד תופש םיצור ונחנא לובוק
 ץראב סרוק ןיא יתעידי בטימל םויה
 ןכתי .יעיבר רוד תופש םידמלמש הימדקאב
 יבגל היהש ומכ בצמ ותוא היהי ןאכ םגש
 רוד תופש םיצור ךכ רחא ודיגיש לובוק
 .יעיבר רוד תופש אל ישימח
 הישעת ישנא םגו הימדקא ישנא יתעמש ינא
 הרישכמ הימדקאה ,ךפיהל םירמואש
 םינתונ .םיכירצ ונחנאש המל ןיוצמ םידימלת
 הקלחב םידמלמ ,תיסיסב הרשכה םהל
 ץראב הישעתהמ רכינ קלח שיו הקיטמתמ
 םינותנ דוביעב אקוד ואל .הקיטמתמ שרודש
 שומיש שיש םירחא םימוחת הברהב לבא
 הז ילבו תויטמתמ תוטיש םיכירצ םיבשחמב
 תלהנמ םע םעפ יתרביד .דובעל םילוכי אל
 :יל הרמאש םינותנ דוביעל הלודג הקלחמ
 יעדמ רגוב לע יאקיטמתמ ףידעא דימת ינא
 דומלל .בושחל עדוי אוהש םושמ בשחמה
 דומלל .ילצא ודמלי תכרעמה תאו הפשה תא
 דומלל םיכירצ הז ,ילצא םידמול אל בושחל
 .יטמתמ ךוניח לעב ימצע ינא .הטיסרבינואב
 םירגוב אוצמל ןתינש עדוי ינא ינויסנמ
 חיכוהל םהמ םישקבמ רשאכ בשחמה יעדמב
 ,ןוכנ ובתכש םתירוגלאה וא לוקוטורפה יכ
 ןבומכ שי) .תאז תושעל םילגוסמ םניא
 ל"וחב בצמה .(םיעדוי ןכ טלחהבש םירגוב
 ילעב ,םירקוח שי ,רתוי עורג וליפא ילוא
 תואיכ בותכל םילגוסמ םניאש ,ר"ד ראות
 הזש "םישיגרמ" םה .לוקוטורפ לש החכוה
 וא ,תונוכנ חיכוהל םילגוסמ םניא ךא ,ןוכנ
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 ךכ .ןוכנ וניא לוקוטורפה רשאכ תועט אוצמל
 .םלועב םגו ונלצא בוט ירמגל וניא בצמהש
 חוכיו הנורחאה הנשב םייקתה ב"הראב
 םסרופש ,בשחמה יעדמ תארוה אשונב ףירח
 השעמ"ב םסרופו םגרות םגו ,646א[-ב
 וז הבוט תיסיסב הרשכה יתעדל ."בשוח
 המ תא בטיה חסנלו ןוכנ בושחל הרשכה
 ,הבוט הרוצב הז תא חסנל .דיגהל םיצורש
 השקש תונמוא הארנכ וז .הרורב הרוצב
 בשוח ינא חילצנ הזב םא ,התוא דמלל דואמ
 .לודג גשיה היהי הזש
 הנושארה הלאשה לע הנוע הז ןאכ ילוא
 הבושתה ,אל וא תמרות הימדקאה םא ךלש
 ונחנא לבקל םיצור םתאש המ לכ אל ,איה
 ישנאש איה תוביסהמ תחאו ,םינתונ
 םתאש המ םיעמוש אל טושפ הימדקאה
 לבא .ירבד לש ינשה קלחב הזב עגא .םירמוא
 םישנא םיאצוי רבד לש ופוסב ,ינש דצמ
 םוחתב בושחל םיעדויו ,בושחל םיעדויש
 יעדמ לשו הקיטמתמ לש הזה יפיצפסה
 תא הז ירחא םתוא םידמלמ .בשחמה
 .הרבחל םיאב םהשכ תויפיצפסה תוכרעמה
 ינאש יפכ .םייתנש חקול הזש םיכסמ אל ינא
 הדובעל סנכיהל לוכי םויה בוט רגוב עמוש
 םייתנש הנש ךותו םייתנשמ תוחפ הברהב
 אלש םדא רשאמ בוט רתוי הברה היהי אוה
 .הטיסרבינואב םידומיל לש לולסמה תא רבע

 הזיאלו תושעל הלוכי א"ליא המ תצק רבדנ
 רבדמ ינא בוש ,תכלל הכירצ א"ליא ןוויכ
 םדוק ןאכ ורמא רבכ .יאמדקא לש תיוזמ
 ןטק רפסמ הנש 25 ינפל הפיקה הישעתהש
 .םישנא לש םיבר םיפלא הז םויה ,םישנא לש
 ויה םינש 15 ינפל ,הימדקאה יבגל רבד ותוא
 .םישנא 2-4 ויה תחא לכבו תוקלחמ המכ
 סנכ שישכ ,הימדקאב םישנא תואמ שי םויה
 ,רמולכ .םישנאה בור תא ריכמ אל ינא יצרא

 רפסמ תניחבמ הימדקאה םגו הישעתה םג
 ,םיטנדוטסה רפסמ תניחבמ םגו םיצרמה
 רורב .לודג דואמ דואמ רוביצ תווהמ
 תוכירצ א"ליא ומכ ןוגרא לש תורטמהש
 20 ינפל ויהש הממ םויה דואמ תונוש תויהל
 לע רבדל םיאבשכ .תוושהל רשפא יא ,הנש
 הנייהתש ללכב עודמ איה הלאשה תורטמ
 ינשל תורטמה תא גווסמ יתייה ינא .תורטמ
 אוהש הזיא םשל תורטמ הז דחא גוס ,םיגוס
 םשל הז ינשה גוסהו תלעות םשל ,חוור
 יפלכ גוצי לע םדוק ורביד ,לשמל .םימש
 םלועה םע םירשק תריצי ,לודגה םלועה
 ילב לבא הישעתל תלעות םג הזב שי ,לודגה
 אל ונחנא םא ,תימואל הרטמ םג וז קפס לכ
 .השעיי אל טושפ הזש ןכתי הז תא השענ
 אל ינא ,תושעיהל בייח הז םא עדוי ינניא
 לכב תגצוימ תויהל תבייח הנידמהש ענכושמ
 םיעבוק םשש ןכתי ,ןכש ןכתי לבא הדעו
 אל םאו םהילע עדנ אל םאש םיטרדנטס
 םג בושח .וב עגפי הז םהילע עיפשנ
 אלש הנידמ וז יכ ,תגצוימ היהת הנידמהש
 םיימואלניב םימורופ הברהב גוצייל הכוז
 הז .תלעות ןיאשכ םג םיגצוימ היהנש יוצרו
 אל א"ליא םאו ,תאלממ א"ליאש דיקפת
 ,רחא ףוג ףאש חינהל ריבס יד הז תא השעת
 אל יאדו ,הז תא ושעי אל ,הלשממה אל יאדו
 .הבוט הרוצב
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 ז .תלעות םשל םירבד לע רבדנ ואוב לבא /
 ליבשב תידיימ תלעות לע רבודמ םאש ןבומכ ָנ .+ אמ =

 לעופ יתיישעת ףוג לכו הישעת שי הז %
 הכירצ תלעותה ןכל ,ולש תידיימה תלעותל :

 ,לואשל ךירצ ןאכו .רתוי ךורא חווטל תויהל
 קיפהל רשפא א"ליא לש תוליעפ הזיאמ
 ןיבל א"ליא ןיב רשק לע רבדנ םא .תלעות
 א"ליא םע ברועמ יתייה ינא ,הימדקאה
 ןאכ שי ,םיימואלניב םיסנכ ןוגראב רקיעב
 תרחאש םישנא םיאב ,הנידמל תלעות יאדוב
 הישעתה םאה ,לבא .ןאכל םיאב ויה אל
 100-150-כ ואב הזכ סנכ לכל ?הזמ החיורה

 סנכהמ ונהנ םה םא .םיימוקמ םיפתתשמ /
 .בוט יאדו הז - םיניינעמ םירבד ועמשו 4% ול

 תיזחב שחרתמל ,םינש המכל תחא ,הפישח % ש%
 .הבושח יאדו וב םיקסועש םוחתב רקחמה
 ולא םיסנכל התיה המכ דע עדוי יניא לבא
 .הישעתב הרוקש המ לע שממ לש העפשה
 םגו הימדקאל הלודגה תלעותה יתכרעהל
 ףותישמ אקוד חומצל הלוכי ץראב הישעתל
 םדוק ורכזוה .ןטק רתוי הדימ הנקב הלועפ
 הדובע תוצובק ,סקינוי לש הדובע תוצובק
 דועל םוקמ שיש בשוח ינא ,תיתוכאלמ הניבב
 ,םינוש םימוחתב הדובע תוצובק 20 וא 0
 הלוכי ץראב הישעתה ובש םוקמה הזו
 תירקחמ הליהקב םויה רבודמ .הברה חיורהל
 םלועב תוליבומה ןיב איהש הימדקאב
 20 ינפל ןוכנ היה אלש רבד ,םימוחת הברהב
 רפסמ ונחנא םהבש םימוחת םויה שי .הנש
 ,םירקוחה רפסמ תניחבמ ,םלועב םיינש
 םימוחת שי .םירקוחה ביט תניחבמ רקיעבו
 םיבוט יכה תשמח ןיב ונחנא םהבש םירחא
 טעמבכ המצעמ ונחנא תומצעמה ןיב .םלועב
 םהבש םיסנכ שי .בשחמה יעדמ ימוחת לכב
 רפסמ לע ,םירמאמה תוכיא לע םילכתסמ
 תוצרא - דחא רפסמ יכ םילגמו ,םיפתתשמה
 םיסנכ שי .לארשי - םיינש רפסמ .תירבה
 יעיבר וא ישילש םוקמ קר איה לארשי םהבש
 ךכ לכ םירקוח ונל שי םא .דבוכמ הז םגו
 םג םלועבו ,םתוא םיכירעמ םלועבו םיבוט
 םהש רקחמה רובע בוט ףסכ םלשל םינכומ
 חיורהל יאדו הלוכי הישעתה םג ,םישוע
 טושפ השק ידיימ חוור .הזה אשונב והשמ
 םעפ תשגפנש הדובע תצובק לבא ,שממל
 םיגיצמ םירקוחהו םיישדוחב םעפ וא שדוחב
 םיגיצמ הישעתה ישנא ,םהלש רקחמה תא
 קושל איצוהל םיצור םהש תוכרעמה תא

 שי הדימ הזיאב םיאורו שולש םייתנש דועב יש
 הברה איבהל לוכי הז ,םימוד םירבד ןאכ
 האור ינא .הימדקאל םגו הישעתל תלעות
 יאמדקאל ,איה תמאה יכ .תימואל הרטמ הזב
 םע הלועפ ףותישמ ישיא חוור םוש ןיא
 רתוי חיורמ דימת אוה ,ץראב הישעת
 תאז ,תירבה תוצראב ,ץוחב הלועפ ףותישמ
 הישעתב םג םיקזח ונחנא .םויכ תואיצמה
 ינש ןיב הלועפה ףותיש לבא ,הימדקאב םגו
 םיגישמ ונייה םאו יוקל ןיידע הלאה םיפוגה
 ונייה ,הברה םיחיורמ ונייה הלועפ ףותיש
 היה הזו הזה םוחתב םג המצעמל םיכפוה
 .םימוחתה ינש תא קזחמ

 עדוי אל ינאש ןויער ,הנטק תחא הדוקנ דוע
 ונחנא יתעד יפל ,ותוא שממל ןתינ םא
 תכיפהמ ףוסב ילואו עצמאב םויכ םיאצמנ
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 םויה םא .תדמתמ איה הכיפהמה ,בושחימ
 םידבוע יפלא לש הישעת לע םירבדמ ונחנא
 ירה ,םידימלתו םיצרמ יפלא לש הימדקא לעו
 ינא .םינוילימל עיגמ םויה תוחוקלה רפסמ
 ןיינע הז ,תיב לכל וסנכיי םיבשחמש בשוח
 תרושקתו םיבשחמ ,םינש 15 דע םינש 5 לש
 לש םיימוימויה םייחה לע עיפשהל םיכלוה
 תושעל הלוכי א"ליאש ףסונ רבד .םלוכ
 ,בשחמ הז המ תועדומ תצפהב הז ,םורתלו
 המ בוחרב םישנא דמלל הלוכי אל הימדקאה
 ןכתי .אל ןכ םג תוירחסמ תוללכימ .בשחמ הז
 םוחתב והשמ םורתל א"ליאל םוקמ שיש
 ללכב הז דמ ,עדי תצפה לש םוחתב ,הזה
 הזה םוחתה ןאל ,ותיא םישוע המ ,בשחמ
 .רבודמ המב ועדי םישנאש .םדקתמ

 עומשל םוקמה ןאכ ילוא :רוש םרימע ר"ויה
 ונשקיב ונחנא ,רודה יכישממ לש םגיצנ תא
 אצמנ .מ"רמממ ריעצ גיצנ םג ונל היהיש
 רמול ול ןתינ ואוב ,ריעצ ןרס בר ןאכ ונתא
 ונתוא האור ,ולש תוארה תדוקנמ ,אוה דציכ
 א"ליא תא האור אוה ךיאו רתוי םירגובמה
 וזיאב דמלנ .א"ליאמ ולש תויפיצה ןה המו
 .א"ליא לש תוליעפב ללכב ברועמ אוה הדימ

 הרובחב ריעצכ יתוא םתרדגה :רוד רואי
 תיסחי ,רתויב הנוכנ המצעלכש הרבוע
 לעוש" וניה םהמ דחא לכש םורופב יפתושל
 .בושחימה םוחתב קיתו "תוברק
 :עקר ינותנ תצק ,הלאשל סחייתא םרטב
 תורישב לייחכ יתעדוותה בושחימה אשונל
 הסינכה .מ"רממ"ב ,78 תנש יהלשב ,רידס
 יב הריתוה ,וב קוסיעהו הז עודי אל םוחתל
 .דואמ םיהובג ימצע שומימו הואג תשגרה
 ריעצכ ןאכ יתרדגוהש ןוויכמ ,תאז םע
 םא חוטב יניא רבכ ,בלה לע די םע ,הרובחב
 םינשה ו2-ב ,ןכש תעלוקה הרדגהה יהוז
 תיגולונכט ךרד תציפקל םידע ונייה ,ופלחש
 דחאכ דיתעב ספתית יתכרעהל רשא המוצע
 הציפק .האמב רתויב םיינכפהמה םיעוריאה
 לש תוטשפתההו הקזחה הסינכה הניה וז
 ישיאה בושחימה
 לע-ףוגכ יניעב תספתנ א"ליא ,ןיינעה םצעל
 יתייה ,וזככו .ץראב בושחימה םוחתב
 שארב לגדה תאשונכ התוארל ןיינועמ
 טלחהב ןתינ םימוחתהמ קלחב .הנחמה
 הדועי תא השמימ א"ליא יכ רמאל
 תוניינעתה תוצובק לש ןתמקה תועצמאב
 .ימדוק י"ע רבכ רכזוהש יפכ ,תוחמתמ
 ינא ,הימדקא לש אשונה לכ לע קלוח ינא
 תקתנמ הימדקאהש ךכ לע רעטצהל קר לוכי
 תועט תאזש בשוח ינא .הישעתהמ המצע תא
 לש לדומה תא םויה תחקל לוכי ינאש ןויכמ
 םינתינכותה תיסולכואל רצוי תיבכ מ"רממ
 אשונה תא בלשל ליכשה מ"רממ ,ץראב
 הזבו חטשב םייעצבמה םיכרצה םע ימדקאה
 רוחאל טיבנ םא .רצוי תיבכ ותלודג החכוה
 תוטלובה תויומדה ןה ימ קודבל הסננו
 עירכמה םקלח יכ רבתסי ,םיבשחמה םוחתב
 הימדקא ישנא תוחפו מ"רממ ירגוב לע הנמנ
 בייח הזכ בוליש םג יתכרעהל .םירוהט
 ףוגש ןכתי אל .תלכשומ הרוצב עצבתהל
 יב זירכיו ןש לדגמ ןיעמב רצבתי - והשלכ
 דקמתי - הזככו הרותה לע יארחא וניה

 תא ןיבהלו אורקל ילבמ "הרוהט הכרדה"ב
 חרכהב איבמ הזכ קתנ .חטשהמ תושירדה
 .םימייק ונחנא ההמלשלש הרטמה תאטחהל '

 ןרטרופ תכרדהב םויה קוסעל םילוכי ונחנא
 הניבהו םימושייה ה יללוחמ | השעמלו
 תיגולונכטה תיזחה תא ווהי תיתוכאלמה
 הברה ,ירעצל .םש אצמינ אל ללכב ונחנאו
 תא םיאצומ לארשיב םויה הימדקאה ירגובמ
 הזו ,ץראה תולובגל ץוחמ לא הצוחה םכרד
 דחא תא וב הספסיפ א"ליא יתעדלש אשונ
 ונלש היוהה םצעבש םיבושחה םימוחתהמ
 .יגולונכט עדי זכרמ תווהל - םילארשיכ
 הצוחה םכרד תא םיאצומ ה'רבח הברה
 א"ליא .ל"וחב םוחתב תוליבומה תורבחל
 תויהל הכירצ ןיידעו התיה הכירצ ,יתכרעהל
 תאבהב רושקש המ לכב לגדה תאשונ
 לש העדותלו תועדומל אשונה תובישח
 יביצקתל םיארחא רשא םייתלשממה םיפוגה
 ףנעכ הנכות ףנע לש אשונה .בושחימה םוחת
 .ףדעומ רוציי

 .קדוצ אל רבכ התא :רוש םרימע ר"ויה

 ונחנא .דיתעב א"ליא ידיקפת יבגל :רוד ריאי
 דואמ הברה לש הילע תטילק ינפל םידמוע
 םייעוצקמ םישנא ולא | .קטדייה ישנא
 תויהל םיכירצ ונחנאו ,הנושארה הרושהמ
 תא לעתל םהל םורגל ידכ קיפסמ םימכח
 המורתל םתוא בתנלו םהלש םירושיכה
 .הצוחה לוזפל ילבמ ץראב בושחימה םוחתב
 ,יתכרעהל ,תמדקתמה היגולונכטה אשונ
 ןיידע ונחנא ,דובכ לש םוקמל הכז אל ןיידע
 תניחבמש בשוח ינא לבא ,םיינש רפסמ
 לכ תא םויה שי לארשיל ,לאיצנטופ
 םיכירצ ונחנא .רחא רפסמ תויהל םירושיכה
 הלאשה .לעופה לא חכהמ הז תא איצוהל
 .עגרכ הבושת יל ןיא הזלו ,ךיא איה

 םירבדה רואל ןכבו :רוש םרימע ר"ויה
 ירחא םויה .םכתא ןכדעל ינוצרב ועמשנש
 ןעדמה םע ןוידל ףתוש יתייה םיירהצה
 אשונה .רחסמהו הישעתה דרשמ לש ישארה
 םיחתפמ ךיא ,היה דבכנה םורופה ןד וב
 ןוידה .לארשי תנידמב תיניצר הנכות תישעת
 ינב ר"ד ידי לע השענש רקחמ יאצממ לע בסנ
 תנידמ םאה ,העד תווחל היה ךירצש ןרות
 עויסו הרומת תתל ללכב הכירצ לארשי
 ןוכנ םנמא .הנכות תיישעת לש התמקהל
 םינש 10 ."םינש רשע" לש המחלמ התיהש
 אלש דסמימה דגנ הנכותה תיישעת המחלנ
 אל ינא לבא .הישעת תאז הנכותש ןיבה
 יכ .הזה ןיינעב רוזעל הלכי א"ליאש בשוח
 קקוחמה םע בירל ךירצ התא רשאכ
 הישעתכ הנכותב ריכת הנידמהש הלשממהו
 הלוכי התיה אל א"ליא ,ןיינעל המוטא איהו
 ויח לכה .הזה ןינעב דצ | תויהל
 ןוילע טפשמה תיב ותוא ,היסומלרדנאב
 ,תורבח יתש לש םנידב קוספל ךירצ היהש
 עבק הינשלו הישעת איהש עבק תחאל
 רמול לוכי ינא םויה לבא .הישעת הניאש
 הצלמהה .ןויד ותואמ דואמ דדועמ יתאציש
 תנידמב םיקהל ךירצ ,תיעמשמ-דח איה
 ,הנכותה םוחתב תיניצר הישעת לארשי
 ,חותיפו רקחמל םיבאשמ רתוי הצקי ןעדמהו

 בשוח ינא .ורקי םג הלאה םירבדהש ידכ
 לודג לאיצנטופ תאזה הנידמב שיש ןימאמו
 רובג םע םויה לדגו ךלוהש לאיצנטופ ,דואמ
 ינאש הילע ,תוצעומה תירבמ הילעה ילג
 רחואמ בלשב היתוכלשהב ןודנש שקבמ
 .הז ןוידב רתוי

 .םירבודה ןורחאל רובעל הצור יתייה ,וישכע
 ,ונלש םיאשונל בורק ידש יאנותיע התא ,דוא
 לכב ,םימוחת ינימ לכב ונתוא רקסמ התא
 ךיא ,ונתוא האור התא ךיא .םיעורא ינימ
 התאש ןוכנ ?םירבדה תא ץוחבמ האור התא
 ךתוא הרביכ וליפא א"ליא ,א"ליאב רבח
 תא האור התא ךיא ,הרבעש הנשב סרפב
 ?יאנותיע יניעב תרייטצמ איה ךיא ,א"ליא

 חתפמה תלימש בשוח ינא :רדנוג דוא
 ןאכ םירבודהמ המכ לצא התנשינו הרזחש
 יכבנב יוצמ אל ינא .תונעוצקמ חנומה איה
 ןאכ עמוש ינא ,א"ליא לש הירוטסיהה
 םיקלח לע םעפל םעפמ ארוק ינא ,םיקלח
 יל המדנ יעבט ןפואב לבא ,הלש םירחא
 לש ןוגראכ רכומ הזה ןוגראה ,םיעדוי םלוכש
 םוחתב םיחמתמ לש ןוגרא ,םינעוצקמ
 יביל תא הנקש ןושארה רבדה ,בגא .םיוסמ
 התיה א"ליא םע ילש הנושארה תורכיהב
 תוהמה וא .,הלש הגירחה תוגהנתהה
 םיבשחמה תיישעת לש ףונב הלש הגירחה
 איה ץראב םיבשחמה תיישעתש םושמ ,ץרא
 הבש תיתורחת דואמ דואמ תכרעמ לכה ךסב
 רמול אלש ,ינשה לש וראוצב ףשונ דחא
 שי הנהו ,ינשה לש וראוצמ םדה תא ץצומ
 שבכ םע באז רגו טעמכ ובש ירטנולוו ןוגרא
 ונחנא םא .האלה ךכו מבי םע לטיגידו
 םג וזש יל המדנ תונעוצקמ לע םירבדמ
 הגאדה לש תועמשמב אל ,א"ליא לש היעבה
 םיבשחמה ישנא לש תיעוצקמה םתמרל
 .םינפ יפלכ רגסיהל הלש היטנב אלא ץראב
 ןאכ ורמאנש םירבדל הבשקה ךותמ וליפא
 טיבהל תאזה היטנה דואמ הבר הדימב הלוע
 האור ינאש יפכ א"ליא .הצוחה אלו המינפ
 ,ץוחבמ םתוא האור ינאו םירבדה תא
 א"ליא .הצוחה הינפה לש דצה תא החינזמ
 הארנ ילש המ תא ילואו יוכיסה תא החינזמ
 אוה םא םג ,הלש רתויב בושחה דעיה רותב
 לש תוהמה .יבול תויהל ,תונקתב רדגומ אל
 לומ ליעפ יבול ,תינוויכ-וד תוהמ איה יבול
 םעפל םעפמ א"ליא הזבו םייתלשממ םימרוג
 םושמ ראשה ןיב ,תצרמנ רתוי תוליעפ הלגמ
 תלעותה תא תמכל םירבחל הארנכ לקש
 ידרשמ תא ענכשל וחילצי םא וגישיש
 ,בשחמ דוע תשיכר לש תובישחב הלשממה
 תובישחב רחא דרשמ ענכשל וחילצי םא וא
 .ףנעה לע םיפרוטמה סמה ירועיש תדרוה לש

 יבול תויהל לש הבושח רתויה תועמשמה
 םתא .בחרה רוביצה יפלכ יבול תויהל איה
 םיבשחמה תיישעתש ךכ לע םירבדמ
 ריהמ בצקב בחרתמש המ לבא ,תבחרתמ
 תיישעת לש לודיגה בצקמ רתוי הברה
 אלה" םישמתשמה לגעמ אוה םיבשחמה
 המוזרהש םישנא רתויו רתוי ."םייעוצקמ
 םצעב א"ליאב תורבח קידצמ אל םהלש
 ישנאש תונורתפבו תונוכמב םויה םישמתשמ
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 םע רשקה תאו .םנעמל רצייל םירומא א"ליא
 .תספספמ א"ליא הלאה םישנאה

 רופיסה ,לאיחי לש ויפמ םדוק ןאכ רמאנ
 תוכייש תשוחת דביאש ימ לש ישיאה
 בשחמה תכרעמ רשאכ הרקוי תשוחתו
 הלאמ םיטעמ םישנא .הביבסב העיפוה
 תא םיאצומ הרקויהו תוכיישה תא םידבאמש
 .בשחמ ישנא רותב רבד לש ופוסב םמצע
 ישנא תויהל ילבמ בשחמה םע םייח םבור
 עונכישה תוליעפש היסולכואה םהו ,בשחמ
 םתא .הילא עיגהל הכירצ בושחימה ימוחתב
 לטנ ךוניחה דרשמש ךכ לע םירעטצמ דואמ
 ןוכמהש וא ח"ומ אשונב הלבוהה לגד תא
 הלבוהה לגד תא לטנ הדובעה ןוירפל
 הכירצ אל א"ליא לבא ,הרשכהה ימוחתב
 ןוגרא התויה ףקותמ א"ליא ,םהב תורחתהל
 םויב .המידק דחא דעצ תכלל הכירצ ירטנלוו
 לש תויצקנופה תא אלממ ךוניחה דרשמ ובש
 א"ליאל רפסה יתב םלועל םיבשחמה תריכמ
 דיקפתה תא הרמג איה ,םש שפחל המ ןיא
 םימוחת םתוא תא שפחל הכירצ איה .הלש
 ,הרטמה תא עגרכ האור אל דחא ףא םהבש
 דוע דחא ףא ,התוא ההזמ אל דוע דחא ףא
 .אבה רודה לש לודיגה ןוויכ הזש האור אל
 .תספספמ א"ליא תאזה הדוקנבש יל המדנ

 אל ילוא הרושק תצק ילוא ,תפסונ הדוקנ
 ןיבש רשגה תויהל התיה הלובי א"ליא .ירמגל
 .םיבשחמה ישנא ןיבו תיתיישעתה תומזיה
 תוליעפ ,גניבול לע םירבדמ ונחנא םא ,בוש

 אבש ימ .םיענכושמה לצא אל תישענ גניבול

 יעדמב וא הקיטמתמב רגוב תדועת םע
 אל ,ריקה לע ולצא היולתו וסיכב בשחמה
 ימ אוה גניבול ךירצש ימ ,גניבול ךירצ
 תוטלוקפה תא רבע אלו ףסכה תא קיזחמש
 לוכי ילואש ימ אוה גניבול ךירצש ימ .הלאה
 תא ברעתש תימוחת ןיב תומזיב ףתוש תויהל
 םוקמ שי א"ליאל ןאכ םג .םיבשחמה םלוע
 יתעדל .הלש תוליעפה תא האור אל ינאו
 רתויב הבוטה הדמעב ילוא תאצמנ א"ליא
 ,איהש המ ףקותמ הלאה םירבדה תא תושעל
 תבייח איה ,דחאה םלועב זחאמ הל שי
 .רחאה םלועל םג תאצל

 הזב ,הבר הדות ,ייקוא :רוש םרימע ר"ויה
 שי ,וישכע .הנושארה הלאשב ןודל ונמייס
 םיצור ונחנא ,תיניצר תיגולונכט היעב ונל
 התיהש ימ ,רנביה תידוהי 'בגה תא ןייארל
 לע תינמנ איה םג ,םינפה דרשמ תיל"כנמס
 דחא תא הלהינ איה ,א"ליאב ףנעה יקיתו
 ,הנידמב םילודגה םייבושחימה םיטקייורפה
 ,תוצרהל הגהנ םג איה .םיבשותה םשרימ תא
 .א"ליא ירבח ינפב םג רתיה ןיב

 'בגה םע רבדמ ינאש ןיבמ ינא (ןופלט תחיש)
 ,א"ליא לע ןוידב ןאכ םיאצמנ ונחנא .רנביה
 ביבסמ ןאכ יתיא םיאצמנ ,א"ליאל םינש 5
 תא ךתוא דמילש ןולא לאיחי ןחלושל
 אוה לבא ,תדמל אלש תבשוח תא .עוצקמה
 ,ןאכ יקיק .רמוא אוה ךכ ,לדתשה תוחפל
 תא ךמצע לע תחקלמ תששח יד תאש ןעוטה
 המ ,םיבשותה םשרימ תא להנל דיקפתה
 תנידמ לש םיבשותה םשרימ ץבוק הנוכש
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 ןפואב אלו ישיא ןפואב וישכע תרבדמ

 היה א"ליא לש ןוגראה יליבשב ,ידסומ
 תרמוא יתייה וליפאו תנעשמ תמיוסמ הדימב
 תכיישכ ימצע תא יתשגרה הבש הביבס
 ,החפשמ תרמוא יתייה אל ,גוח אוהש הזיאל
 תוהז תויעב ול שי טלחהבש גוח לבא
 ץעוויהל רשפא .יתוא םיניינעמש םיאשונל
 אל םימעפל עומשל וליפא רשפאו ,םהב
 תולקתה ןתואש אלא דיאל החמש ךותמ
 ךכ ידי לעו םירחא לצא םג ורק ילצא תורוקש
 דועצל הלודג רתוי תוימיטפואב רשפא

 .לארשי

 חחושמה ינא

 םרימע ,וישכע ךתא
 תחא תייה תאש אקוד רכוז ,רוש

 ,ןכבו .א"ליא יסנכב םייזכרמה םירבודה
 תא העיבה רבכש הרובח ןאכ תבשוי
 עומשל הצור יתייה וישכע ,א"ליא לע התעד

 .ךתעד תא םג
 ,הרסוויהל הנש 25 גוגחל תדמוע א"ליא
 תא ןאכ םילאוש ונחנאש תולאשה תחאו
 תויפיצה ויה המ ,רבכ ולאש וא ,םלוכ
 םאהו תישארב לש םימי םתואב א"ליאמ
 הליעפ תייה תא .ואלמתה הלאה תויפיצה
 ןבומב תוליעפב קלח תחקלו םימי םתואב
 הצור יתייה ,ירוביצה ןבומבו יעוצקמה
 .ךכ לע תבשוח תא המ עומשל

3 
 לש ןושארה קלחל :רנביה תודוהי 'בג
 ינא ,יביטקפסורטר טבמב ,ןכ ,הלאשה

 .המידק
 ילצא הרושק א"ליא
 ,ןויבח לש םשה םע םג
 המ ,הינשה הלאשה יבגל .ןויבח לש ורכז
 ,תויפיצה תא אלימ הז םאה ,םויה בצמה
 רבכ תכרעמהמ יתקתנתה יכ ,רמול יל השק
 רשעש רמול יל רתומ .םינש רשעכ ינפל
 תובושח דואמ םינש ויה תונורחאה םינשה
 תא טופשל יל השק ןכל ,תוחתפתהה תניחבמ
 .קמועל הז

 תונורחאה םינשה רשעב :רוש םרימע ר"וי
 םאה ?ןוכנ הז ,הרירגש םג תייהש ןיבמ ינא
 ?ךל םירסח ויה םינותנה דוביע ישנא
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 א"ליאש רמול הלוכי ינא :רנביה תידוהי 'בג
 יתשמיש םש םוקמ ,היגברונ דע יתוא התוויל
 תויונמדזה םגו םימעפ הברה ויה .הרירגשכ
 ונלש תויוליעפה תא ריבסהל יתלוכיש
 זאו ןיסולכוא םשרימ לש בושחימה םוחתב
 ויהש תויוחתפתהה תא דימת יתרקס
 בושחימה לש תוחתפתהה םע תורושק
 ןוכימל זכרמה .א"ליאבו ןוכימל זכרמב
 יתוא רכז םג (םויה לש תוכרעמ םלמ) ידרשמ
 הנשה חול תא יל חלוש היה הנש ידימו
 ןתנ הזו הרירגשכ יתנהיכ ובש םוקמל ירבעה
 דואמ האג יתייה .רכנב םג הבוט השגרה יל
 ילבו ץימשהל ילב ,היגברונב יתלוכי רשאכ
 ונחנאש עובקל ,ילש םיחראמב עוגפל
 רבעמ בושחימה םוחתב ונמדקתה לארשיב
 .יאפוריאה עצוממל

 רמאל רשפא ךכ םא :רוש םרימע ר"וי
 ךל ורזע ךלש תמדוקה הריירקהו א"ליאש
 ?הרירגש רותב חילצהל

5 
 יל רזע הז .םזגומ היהי הז :רנביר תידוהי 'בג
 יקיקש המ .בושח הז םג ,ילש ימואלה וגאב
 סחייתהל הצור ינא ,תוששח יל ויהש רמא
 םיצבקה דחא ונייה ונחנא ,תרחא הרוצב הזל
 דרקהמ רובעל הבשחמה .הנידמב םילודגה
 תמדקומ הפוקתב התיה םיבשחמל םטסיס
 ןיידע הלוכ ץראב ןויסנה .60-ה תונשב דואמ
 הצור אל ינאש םיטנמלא ויה .בר היה אל

 ינניא םקלחו םתוא ריכזהל עגרכ
 ונילע ץוחלל וסינש ,תרכוז

 חטשב םינושחנה תויהל

 ילענב תכלל יל בטומש ,יתרמא ינא .הזה
 קרפ ותואב ויהו .לשכיהל אל דבלבו תרפוע
 לש םירחא םידרשמ לש תואמגוד המכ ןמז
 ילש הדמעה תא וקזיחשו וחילצה ךכ לכ
 וניהשכ .הנוכנכ הררבתה ןכמ רחאלש
 םגש תוארל יתלוכי א"ליא תחפשמב
 .המיאתמה הרוצבו ןוכנה ןמזב ונבלתשה

 .רנביה תידוהיל הדות :רוש םרימע ר"וי
 ברועמ היהש ימ .םיחכונל הרזח וישכעו
 הירוטסיהב בושח יטמרד עורא אוהש הזיאב
 דצב םג ,םינותנה דוביע לש ,א"ליא לש
 לודג השעמ לש ,ןוזח לש ,הישע לש יטמרדה
 .רפסיש ,זוירוק לש וא

 הבריקה אשונל סחייתהל הצור ינא :רטע ילא
 המ הז לבא תלאשש המ אל הז ,הימדקאל
 א"ליא םינשה ךשמב .דיגהל הצור ינאש
 אקוד ברקתהל ,תוריהי ךותמ ,השפיח
 ,םינשה ךשמבו ,הישעתל תוחפו הימדקאל
 םיכירצש יל ורמא ,ר"ויל יתינמתהשכ םג
 .הימדקאהמ תויהל בייח אישנהו אישנ תונמל
 .הימדקאהמ תויהל בייח אוה המל ,יתלאש
 ידכו א"ליאל הימדקאה תא ברקל ידכ .ורמא
 ינא .הימדקאהמ בל תמושתל הכזת א"ליאש
 ,םינשה לכ ךשמב תועט התיה תאזש בשוח
 וחנאש הזמ האצותכ הרקש המ יכ
 המכ תוארל וסנת .הישעתהמ ונקחרתה
 הלהנהה ךותל "וגרבתה" עדימ ילהנמ
 תאז תמועלו .םיטעמ ,םהלש ןוגראב הריכבה
 הלהנהה ךותל "וגרבתה" ןובשח יאור המכ
 המ .םיבר ?םהלש םינוגראה לש הריכבה
 ונרדגתה ונחנאש ,אוה יתעדל םצעב הרקש
 םיכילהתב ונבלתשה אלו עוצקמה ךותב ונל
 הנורחאלש חמש ינא .ןוגראה לש םייקסעה
 ילככ עדימה" ,תוחמתה תצובק המקוה
 םינוויכ ןתונ הז ,"ןוגראה לש יגטרטסא
 םצעב וארת ה'רבח ,רמול םיאבש ,םישרח
 ךיא .םילעופ םתא ימ םשב ,םילמע םתא ימל
 םא רבד םוש םיווש אל ונחנא" ?ריאי רמא
 ."הרשה לש תויעב רותפל םיאב אל ונחנא
 , הדשה לש םיכרצה תא ןיבהל םיכירצ ונחנא
 ולש הרקמב .הישעתה לש םיכרצה ,ונייהד
 .הישעתה הז טלש הרקמב ,הדשה הז
 השקה תורחתה ,םייקוויש םייקסעה םיכרצה
 ילכה םע וטחנא ךיאו ,םינוגראה םייוצמ הבש
 תא ונלש םינוגראל םינתונ עדימ ארקנש הזה

 דדומתהל ידכ תוידוחיה תאו ןורתיה
 א"ליא לש הדיקפת הז .בוט רתוי

 לבקל הכירצ א"ליאש ןוויכה הזו
 החוקלה הילע תטילק אלו ,דיתעב

 אל הזו תימואלה הריפסה ןמ
 לש םידיקפתה ןמ קוידב

 ,דחא ףא ידי לע ,םעפ ףא 2
 תלשממ לש החילשכ

 םע וא לארשי

 אלמל לארשי

 ,התנומ אל א"ליא .א"ליא

 יל שיש המ הז .הזה ןבומב תוימואל תומישמ
 .דיתעה לע רמול

 א"ליא לש הבכרה יבגל :ןהכה והילא
 ליבש וא עצמאה ליבש תטיש ילע תלבוקמ
 השיגה ידיסחמ ינניא .ם"במרה לש בהזה
 ישנאש וא ,"וא-וא" לש תימוטוכידה
 איהש וא ,א"ליאב ןוטה תא ונתי הימדקאה
 חוכיוה .הדש ישנא לש םמתוחב עבטות
 יחצנה חיש-ודה תא יל ריכזמ ןאכ הלעש
 עדמה חופיטב םידדצמה הלא ןיב להנתמה
 עדמה תא םישיגדמה הלא ןיבל ינויעה
 ריכבה דמעמה תשוחת ומכ וא ,ישומישה
 ןיכסב םיזחואה הלא ,םיגרוריכה תלחנ איהש
 תמועל ,םינורחא םיקסופכ םמצע םיאורו
 הרקויל םיכוז דימת אלש םיימינפה םיאפורה
 .םתומכ
 ישנא הלא דצב הלא ולעפ דימת א"ליאב
 םינשב .חטש ישנאו םייעדמ םינוכמו הימדקא
 ינניאו ,הימדקאה לש הגוציי תחפ תונורחאה
 תלעותלו ןוזיאה ןעמל .הבוטל הזש חוטב
 תיאמדקא תוגיצנש יל הארנ תפתושמה
 .דסומה לש ותמוק תא היבגת א"ליאב

 שי ,יתובר ,הז בלשב :רוש םרימע ר"ויה
 וילע תתל שיש ,רחא אשונ תולעהל יתעדב
 תמרב םגו תימואלה המרב םג תעדה תא
 הלכלכ לא דעוצ ולוכ םלועה .ורקימה
 לש הביל בל .םיתורישה תלכלכ לא ,השרח
 עדימה תויגולונכטב שומישה היהי ,וז הלכלכ
 .םימושייהו הלימה לש בחרה ןבומב
 םייוניש םג ושחרתי ,םיתורישה תלכלכ ןדיעב
 ,בושחימה ,רוצייה יכילהתב תכל יקיחרמ
 ךילהת ,לכב וטלשיו הקיטובורהו היצמוטואה
 םדאב תולתה תא רתוי דוע םצמצל דיתעה
 לכ םע .הישעתהמ סנרפתמו דבועה
 רתוי ,"רוצייל םינפה םע" לש תואמסיסה
 םתסנרפ תא ואצמי קשמב םידבוע רתויו
 ןדיעב .הישעתב אקווד ואלו םיתורישב
 ףונב רתויו רתוי הארנ םיתורישה תלכלכ
 דרתא ,טרופס ינודעומ ,םינוינק ילכלכה
 היסולכואב לופיטל תודסומ ,טייקו תוריית
 וכו "בהזה ליג"ל תודסומ ,תרגבתמה
 דיתע הנכותה תיישעתל םיתורישה תלכלכב
 הלאשהו "ןושאר רוניכ" לש דיקפת תויהל
 םאה ,איה תווצה ינפב תולעהל שקבמ ינאש
 ,לארשי םאה ,הזה ןדיעל תכרענ לארשי
 הנכות ישנא | לאיצנטופב |תעפושמה
 הילע לטומה תא השוע ,םייתריצי םיבשחמו
 הזה רידאה לאיצנטופב קלח תחקל ידכ
 ןנחנא םאהו םלוע תוקבוח ויתויורשפאש
 דועב ךכ לע עירתהל ,תושעל םיכירצ א"ליאב
 המישמ אשונה תנווכהב תוארלו דעומ
 ןיאמ תינויחה ,הנושארה הגרדהמ תימואל
 .לארשי תלכלכ לש הדיתעל הומכ

 הנכותה תויהל רשאב התיהש תקולחמה
 תלחנ איה ,םויהל ןוכנ ,יתיישעת רצומ
 רמועה יגולונכט רצומ איה הנכותה ,רבעה
 ,קטדייהה תיישעת לש הדימריפה הצקב
 .רמוחה תמשנ איה הנכותה
 טעמ עדנש יארכ ,וז תונמדזהב ילוא
 לש הקלח .חטשב םירפסמהו תודבועהמ
 םכתסמ לארשי לש ג"לתב עדימה תיישעת
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 יופצ אוציה ףקיה .רלוד ןוילימ 350-כב
 ,%  ןוילימ 80-כב 1990 תנשב םכתסהל
 האוושהב 3:0%-מ הלעמל לש לודיג אטבמה
 תיישעת לש הקלח .1989 תנשב אוציה ףקיהל
 םכתסמ ג"לתב קט-ייההו הקינורטקלאה
 םכותב ,רלוד דראילימ 5 לש ללוכ םוכסב
 םה הלא .הנכות לש רוציי םה שילשכ
 חומצל םייושעה רתויב םייתועמשמ םירפסמ
 ףסומה ךרעה רשאכ ,תואבה םינשה ךשמב
 רתויב הובגה ילוא אוה הנכות ירצומב
 .רחא יתיישעת רצומ וא ףנע לכל האוושהב
 ,םכותבש בשחמה ינעוצקמו הילעה תטילק
 שלשלו ליפכהל לוכיה רידא חכ ליפכמ אוה
 תוביסנב םאה ,הישעתה תקופת תא הנש ידמ
 רוסאש תימעפ-דח תונמדזה ןאכ ןיא ל"נה
 תוימואל תומישמ הלא ןיא םאה ?הצימחהל

 ?ןהיבגל תוירחאה תא לוטיל תבייח א"ליאש |

 הכירצ א"ליאש בשוח ינא :ןולא לאיחי
 םוחתב עירכמ וא בושח קלח לוטיל

 םיכירצ הז ליבשב לבא ,הזה ,

 ,בא-תינכות תונבל .
 ל ,תומישמ

 ,א-כמ
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 ביצקתו םילכ םהל שי רשא םירחא םיפוגב וא
 וא םתחלצה ולא םישנא .תורדגומ תומישמו
 ריבעהל וחילצה םהש הזב םידדמנ םנולשכ
 תינכותה תא עצבל וחילצהו םימיוסמ םירבד
 לכונ אל יאדו תוחישו םיסנכ ידי לע .אל וא
 הטלחהש בשוח ינא לבא .הז תא תושעל
 תונמדזהה תאז ילואו לבקתהל הכירצ תאזכ
 א"ליאל הלודגו ףסונ ךפונ תתל וא ריזחהל
 איהש הישעת התוא לש חותיפ לש םוחתב
 .אבה רודב תיטננימוד הישעת היהת

 תא ךל םינתונ ונחנא ,דוא :רוש םרימע ר"ויה
 תועצה וליפא ךל שי ילוא ,רובידה תושר
 ?תושעל ךירצ המ ,תויטרקנוק

 אל ,רמוא יתייה ,תישאר :רדנוג דוא
 הנידמה לע עיפשהל לש חונימב שמתשהל
 םרוגה היהת הנידמהש היפיצהש םושמ
 ,הזה ןוויכב םיצמאמה תעקשה ,ןווכמה
 תודסומה תא ריכמ ינאש המבכ דעו ,יתעדל
 אל ,הנידמה תמרב הזה אשונב םילפטמש
 הנטק הטודקנא רפסל ינוצרב .ירפ אשית
 ,ישארה ןעדמה םע יתשגפנ .רבעש עובשהמ
 לומתא ךל התיהש השיגפ לע תרפיס התא
 איה תמאהו ישארה ןעדמה םע יתשגפנ

| 0 , 
 ךלוה אוה וט-וט-ואש יל רפיס רבכ אוהש |

 ותוא יתלאש זאו ,הנכות אשונב ךומתל
 ,הטושפ דואמ תחא הלאש ! ןפיב ,הארת

 מח רוד תופשש וטילחה
 לש ישארה ןעדמה .ימואל
 האוושהב םיבאשמ ידמ רתוי ול ןיא ךכ םגש
 ,ולש ינפיה תימעל
 רוש םרימעש הכחמ םצעב אלא תודקמתה
 קופדי ,אובי ינש דצמ רחא םזיו דחא דצמ

 הניחב תדעו םיקי אוה זאו ,תלדב ולצא
 50% לב קתש וא תרחא וא תאזכ

 לבקת אלש וא ךלש העקשההמ
 המ ,ךלש העקשההמ 0

 אל אוהש אוה רורבש

 ןווכמה םרוגה תא קחשמ
 אוהש םוכסה תאז לכב

 לוכי לגלגמ

 םימוחת ךופהיש יטירק ןעטמ ותוא תויהל

 .הפיחדה תא םהל ןתיש ,םייפיצפס

 יתואר תדוקנמ רמוא ינא ןאכו רמול השק
 הבושתהש רמול השק ,םיסימ םלשמכ ילש
 םיסימ םלשמכ יל לקש הבושת התיה ולש
 אוה רבד לש ופוסבש םושמ .התיא תויחל
 וענכשיש ,ונילא ואוביש םיכחמ ונחנא ,רמוא
 ףנע תיישעת לש המגודה םצעב אוה .ונתוא
 טקטורפוא ,טובוא ,בשחוממה הקידבה דויצ
 תובקעב ,םצעב ובש ףנע אוהש ,האלה ןכו
 טילחה ישאר ןעדמכ אוה ,םימזי לש החלצה
 ,ךלש הלאשל רזוח ינא םצעב ןאכו .דקמתהל
 הנידמה תא ענכשל רתויב הבוטה ךרדה
 אל אלא ,ךומתל אל ,המ עדוי התא ,ךומתל
 לש החלצה איה ,הישעת איהש וזיאל עירפהל
 םיגציימ םתאש הישעתהו .הישעת התוא
 םלועה לכב תנייפאתמש הישעת איה ןאכ
 .הבש תימזיה היצביטומה לש ההובגה המרב
 דרשמ ףאב תדבוע אל תאזה היצביטומה
 קחשל הלוכי ןכ א"ליא הפיא .יתלשממ
 קחשל הלוכי א"ליאש יל המדנ ?דיקפת
 תריז תא תווהל חילצת איה םא דיקפת
 ילעב ןיב ,םינוש תונויער ילעב ןיב השיגפה
 לש סנכה .רגתאה הזו םימזי ןיבל תונויער
 םירבדה ללגב קר אל בושח סנככ א"ליא
 האצותכ םג אלא ,ןכודה לעמ םש םירמאנש

 ןיב תונורדסמב השענו רמאנש ה
 קפסל - א"ליא לש דיקפתה הזו ,תואצרהה
 םימזיל הפיחד התוא תא קפסל ,המבה תא
 םיצצ םואתפ ןורדסמה תוחיש ש

 הלשממה תא ובזע ,הצעכ .םישדח תונויע

 ,איה תיתימאה היעבה :רוש םרימע ר"ויה
 הל רוציל שי תיניצר הישעת םוקתש ידכש
 ,המיאתמ הריוא רוציל שי .ךכל םיאנתה תא
 עיקשהלו יוכיסו הוקת לש תיבויח הריוא
 תומיאתמ תויתשת תמקהב םיבאשמ

 םישנאו םימזיש ךכ  ,םיינוה םיבאשמו

 םהיתונויער תא םישגהל ולכוי םייתריצי
 רבד שי םאה .לעופה לא חכה ןמ םאיצוהלו
 תורצואל תונמדזהו יוכיס תתלמ רתוי בושח
 אטבל ,םיעפושמ ונא םהב ,םיישונא עבט
 יתרבחהו ילכלכה הסוסיבל םורתלו םמצע
 ?הנידמה לש

 ליחתיש םרוג היהתו א"ליא ךלת :רדנוג דוא
 תורסחש ןוכיס ןוה תונרק לש אשונ לגלגל

 הנורחאה הפוקתב ,בוש ,ףסכו .ץראב
 הבחרהב אשונב קוסעל יל ןמרזה

 םישנא םג ,םישנא םע רבדלו
 .ל"וחמ םישנא םגו ץראהמ

 הז תא ושעש םישנא
 םיסנמש םישנאו

 הז תא תושעל
 חילצהל ,םויה

 .הזה םוחתב
 ףסכה ,יתובר
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 אל אוה ,לבא .אצמנ
 רקיו דואמ השק ,ץראב אצמנ
 בוש ןאכו .ץראב ףסכ סייגל דואמ
 לע רבדמ התא םא ,א"ליא לש דיקפתה
 לוכי ,ל"וחב םירשק תלעב לעכ א"ליא
 תולודג תויומכבו אצמנ ףסכ .קחשל ליחתהל
 .קט-ייהב תועקשה שפחמ ףסכו

 בושחימ ישנאו א"ליא םאה :ןולא לאיחו
 תואצויש תוירחסמ תוחלשמב םיגצוימ
 םיבלושמ ונחנא םאה ,אוצי דדועל ידכ ל"וחל
 תא םינברדמ ונא םאה ?קיפסמ אוציה ןוכמב
 הלודג הישעת וז ?ןילמוג תוינקל להנמה
 ונחנא םאה איה הלאשה ,הילע רבדמ התאש
 לאיצנטופה םאו .ונחנא םאהו הז תא םיפחוד
 לארשי תנידמש ןאכ וילע ונעמשש הזה
 ונחנא םאה .דבכנ ךכ לכ םוקמ תספות
 ?אוצילו םירלודל םג הז תא םימגרתמ

 אל יאדוב א"ליא לבא ,ןכ :רוש םרימע ר"ויה
 א"ליא .המצע הישעה ךותב ברעתהל הלוכי
 העסנש תילארשי תחלשמ הנגריא המגודל
 תא .עוצקמל םיתימע םע השגפנו הירגנוהל
 תושעל הלוכיו הכירצ טלחהב א"ליא הז
 תונויער לש תימזי תויהל הלוכי אל איה לבא
 .םיילכלכ-םייקסע

 תבלושמ איה ןכ םא אלא :ןולא לאיחי
 אוצי דדועל םדיקפתש םימייק םיפוגב

 תא םישועש םירבחה :רוש םרימע ר"ויה
 םירבח תויהל םיכירצ הלאה םירבדה
 ןויער אוהש הזיא ךל היה ,ילא לבא .א"ליאב

 וירבד תא קזחל הצור םצעב ינא :רטע ילא
 תויהל הביס םוש האור אל ינא ,דוא לש

 אלש םימוחת ןומה שי ,הזה אשונב םיקנופמ
 יכ ,היוארה בלה תמושתל וליפא םיכוז
 האור אל ינא .םילבגומ םיבאשמ שי הנידמל
 .הנכותה םוחת תא ופידעיש המל הביס םוש
 ואוב זא קזח קיפסמו בוט אוה םוחתה םא
 הרזע םוש םיכירצ אלו הז תא השענו
 זא ךכ ידכ דע בוט אל אוה םא .תיתלשממ
 .וב עיקשהל ךירצ אל יאדוב

 איהש ןפי ,ילא ,המל :רוש םרימע ר"ויה

 תרזוע תילכלכ לע-תמצעמ
 ונחנאש בשוח התא ןאכו הישעתל
 ?הנידמה לש עויסה תא םיכירצ אל

 תא תוושהל הצור אל ינא :רטע ילא
 ךרד םג .ןפיל לארשי תנידמ לש םיבאשמה
 ןפיב .ןיטולחל הנוש םינפיה לש הישעה
 חתפמש ימ לכו םימושיי רגאמ שי לשמל
 ךפוה אוהו םושייה תא םושרל בייח םושיי
 לגלגה תא איצמהל ךירצ אלו ללכה תלחנל
 תבשוח הרבח לכ וא דסומ לכ הפ .שדחמ
 תלהנה תכרעמב שמתשהל הלוכי אל איהש
 לע רבדמ אל ינא .תרחא הרבח לש תונובשח
 תוכרעמ לע רבדמ ינא ,עדימ תוכרעמ
 תונובשח תלהנה תוכרעמ המכ ,תויסיסב
 דועו ?וחתופ םילילמת ידבעמ המכו ?שי
 זא .םלועל ורקי אל םשש תונוש תואמגוד
 הוושנ ואוב ,ןפיל ונמצע תא הוושנ אל ואוב
 תואירבה .ונמצע לש םיכרצה לומ ונמצע תא
 לפשב הלכלכהו הרובחתהו ,לפשב תאצמנ

 ונל עיגמש םיבשוחו םיאב ונחנא םואתפו
 םאש בשוח ינא ,הז דגנ ינא .ףדעומ סחי
 אלו ,הז תא הארנ ואוב זא םיבוט ונחנא
 תא רכוז ינא .םויה דע הז תא ונארה
 רשעו םינש הנומש ינפל ויהש םימוסרפה
 ןב ול היה רצואה רש היה יעדומשכ םינש
 ךות אוצי רלוד ןויליב לע רבידש םיחופיט
 ךירצ םשש הבשח הנידמה לכו ,םינש שמח
 .ףסכה תא עיקשהל

 ץרפתהל עגר הצור ינא :רוש םרימע ר"ויה
 סחייתנש תמאב הצור יתייהו ,םכלש םירבדל
 בשוח ינאש םושמ ,תונויערל תיטרקנוק שממ
 .םהיתויועמשמו םינותנל הנבה יא תמייקש
 םייתומכ םינותנ ןכל םדוק יתתנ רבכ
 שקבמ ינא ךכל ,הישעתה ףקיה לע םימישרמ
 תועמשמו דמימ ילעב םיפסונ םינותנ ףיסוהל
 תויורכ וינזואו ושארב ויניעש ימ לכש
 לש המארד ךכב הארי ,םלועב השענל
 .ןצימחהל רוסאש תויונמרזה
 ימלועה ימלוגה רצותב עדימה תיישעת ףקיה
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 ש םויכ םכתסמ
 ₪ .רלוד ןויליב 60דכב
 הישעתב החימצה רועיש
 | תקופת תא ליבוהל יושע
 םה הלא .2000 תנשב רלוד ןוילירטל ףנעה

 םיכסהל ןתינ אלש םימישרמ םירפסמ
 לע ,וזמ הרתי ,םהיפלכ הישעה תומיטאל
 .ןכל םדוק רבכ יתרכזהש יפכ ,הילעה עקר
 םישדח הקוסעת תורוקמ חותיפב ךרוצה
 הישעת איה הנכותה תיישעתש הדבועהו
 ,תורחא תוישעתל םג תינויחה תיגטרטסא
 תוירחאה תא ומצע לע תחקל לכויש שיא ןיא
 יארונ לדחמ תויהל יושע הז ,הישע יאל
 לש םתער ןיא םאו תורודל היכבו
 חלוסי םאה ,ךכל הנותנ םיאקיטילופה
 תא  דגאמה ימואל | ןוגראכ | א"ליאל
 ןיבו ורבחל ןעוצקמ ןיבש םיסרטניאה
 ?הזב לפטת אל םא ,תושרל םינעוצקמה
 ,רחא גוסמ הילע איה 90-ה תונש תיילע
 תא הנרותפת אל (קחד) תומוזי תודובע
 המוק רועישו תויוכיא תלעב הילעל .היעבה
 םירגתא תתל שי הינפב םיבצינ ונאש וז ומכ

 תוירוט דוע אל ,םיילאוטקלטניאו םיעוצקמ

 וכפהיש םיבשחמו םיפוסמ ,םיגצ אלא ,דיב
 .ימלוע הנכות זכרמל לארשי תנידמ תא

 רענשכ רתוי יל באוכ ,יל ןימאת :רטע ילא
 םוקמ ול ןיאו הטיסרבינוא רמוג ילארשי

 .ןאכ הדובע

 וטחנא םא הלאשה :רוש םרימע ר"ויה

 שי ,לאירתכ .ןינעל םישידא ראשיהל םיכירצ

 ?ןויער הזיא ךל
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 סחייתהל הצור ינא :יראב לאירתכ 'פורפ
 ליחתאו ,ןאכ ורמאנש םירבד המכל
 אוה .תולאש המכ ינפל ,ילא לש הבושתהמ
 החינזהו הימדקאל הברקתה א"ליאש רמא
 םויכ הישעתה לש םיכרצ שיו ,הישעתה תא
 יכ יל הארנ .םהילא תסחייתמ הניא א"ליאש
 קוסענ לשמל ,עיצמ ילאש ןוויכב ךלנ םא
 קוסענ ,ןוגראב םיבשחמה ףגא לש ומוקמב
 תונש תויעבב ילוא ,70-ה תונש תויעבב
 םלוע ,םויכ .ךכל רבעמ אל ךא ,80זה
 םג ,םלוכש חינמ ינאו ,ירמגל הנוש םיבשחמה
 היהי וא ,שי .בורקב תאז וארי וא םיאור ,ילא
 לכ לצא בשחמ ,תיב לכב בשחמ ,בורקב
 .ךסומ לכב ,םייניש אפור לכ לצאו טקטיכרא
 ףגא לש ומוקמ םויכש אוה ילש םשורה
 וליפא ,לכל רורב ןוגראב םיבשחמה
 .םיעדויו םיניבמ םייתלשממ םידרשמב
 רוכזל ךירצ :א"ליא לש התוליעפ ןפוא יבגל
 השימח וא השולש ויה םה הנש 30 ינפלש
 דחא לכ .םירבח םירשע ילוא ,ןוגראב םירבח
 ויהו ןוגראהמ הצור אוה המ רמול היה לוכי
 .השוע היה ןוגראהש המ הז .דחי תאז םישוע
 אל רבכ היטרקומד ,םירבח יפלאב רבודמשב
 דיגהל לוכי דחא לכ אל ,תאזה הרוצב תדבוע
 .תאז לבקל תופצלו ,הצור אוה המ
 ,םינפוא ינשב תלעופ לודג ןוגראב היטרקומד
 ו תולאשמ םיעיבמ םירבחה לכ םדוק
 ,הגהנה שי םג לבא .םהלש םיכרצה תא קפסל
 תרחא ,םישדח םירבד םוזיל הכירצ הגהנההו
 הגהנה איה םא .הבוט הגהנה אל איה
 ואיבי םקלח תמזוי איהש םירבדה תחלצומ
 וס וא 5 דועב ןוגראה לש םירבחל תלעות
 ,תיב לש השגרה ,דובכ ידי לע ילוא ,םינש
 םירבדה לכ ,יעוצקמ דוגיא לש השגרה
 יולימ םג .קפסל הלוכיו הכירצ א"ליאש
 אשונ רבד לש ופוסב הז תוימואל תומישמ
 הרוצב השעיי אוה םא וב וכמתי םירבחש
 קלח הז רמולכ ,הבוט הרוצבו הנוכנ
 םיצור םירבחהש המ קר אל ,היטרקומדמ
 םא .השועו תמזוי הגהנההש המ םג אלא
 םירבחה םיבוטו םיניינעמ םירבד תמזוי איה
 .הירחא וכלי

 וא ברעתהל הכירצ א"ליא םא הלאשה יבגל
 םירחא םירבד תושעלו הלשממל תונפל
 ,רמוא ךמצעב התא ,הישעתה דודיעל רשקב
 הישעת לכמ רתוי הלדג תאזה הישעתה
 תיישעתש אוה ילש םשורה .ץראב תרחא
 הקזח הישעת איה ץראב הקינורטקלאה
 תיישעת םג ךכ תונורחאה םינשבו ,דואמ
 ינניאו ,רהמ תוחמוצ ולא תוישעת .הנכותה
 .רהמ רתוי חומצל יוצר וא רשפא םא עדוי
 תושעל הלוכי הלשממהש ענכושמ אל ינא
 הידי תא קלסל ילוא רשאמ ץוח ןודינב הברה
 .חתפתהל הישעתל םיאנת יללכ ןפואב תתלו
 לע תדמוע הנידמה לבש םיעדוי ונחנא
 ונייהש יפכ המידק הזז אל הלכלכהו םוקמה
 אקוד ךומתל .הלשממב יולת הזו ,םיצור
 בשוח ינאו ינפל ורמא רבכ הנכותה תישעתב
 הלוכי הלשממהש הברה ןיאש ,ןובנ הזש
 הישעתהש איה תמאה .עירפהל טרפ תושעל
 לע היונב איה ,תימניד הישעת איה תאזה
 קושב הז תא האור ינאש יפכו ,םידדוב םימזי
 .המידק דואמ רהמ ץר הז ילש הרצה תיוזהמ
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 רבד אל הז
 לע דמועש
 הברהל קוקזו םוקמה
 .חתפתמ ןכ הז ,דודיע
 עדימ תצפהב םורתל תמאב הלוכי א"ליא
 אשונב ילוא ורמאש יפכו ,יוקל ילואש אשונ
 םגו ,ץראל ץוחב םימזי םע רשק םוזיי לש
 רשאמ רתוי ,עדימ רוניצ תריצי לש אשונב
 הל ןיאש רורב הזל רבעמ יכ ,רחא רבד לכ
 לע םדוק יתרכזהש ןויערה םג .קחשל המ

 לש תוחמתמ תוצובק רתויו רתוי תמקז
 הימדקאה ןיב םייניבה םוחתב םינויד
 לש ופוסב רוזעל יתעדל לוכי הז םג ,הישעתל
 םימעפלש םישנא םה םימזי יכ .תומזיל רבד
 ,הישעתל םיכלוהו הימדקאהמ םיאצוי
 ןויער םהל שיש הישעת ישנא םימעפל
 וא שומימל ןתינ אוה םא תעדל םישפחמו
 תולוכי םינוש םיגוסמ ןויד תוצובקו ,אל
 .הזב רוזעל

 שי תמאב ןאכ יתעדל ,הילע תטילק יבגל
 ,הזל םורתל הכירצ א"ליאו תימואל המישמ
 םינטק םירבד שפחל ךירצש בשוח ינא
 םילודג םירבד אלו תושעל הלוכי א"ליאש
 ינא .םולכ השעיי אלו םהילע רבדל רשפאש
 תורבח ןת ,לשמל ,םינטק תונויער המכ קורזא
 הלוע לכל א"ליאב םייתנש וא הנש םניח
 ןולע בותכ .עוצקמב אוהש הארמש השדח
 השעמ"ל ותוא ףרצל ןתינש ,תיסורה הפשב
 שפחמ ינא :בושח יכה רבדהו ."בשוח
 שי ינש דצמ ,םגישהל חילצמ יניאו םיתנכתמ

 עויס .םישדחה םילועה ןיב םיבר עוצקמ ילעב
 לוכי .הבושח המישמ אוה םילועל הקוסעתב
 לכ ,עוצקמ ילעב םילוע לש םושיר תויהל
 ספדויש ,םייח תורוק לש רצק רואת םע דחא
 הז תא השוע ינא .הישעתב ץפותש תרבוחב

 םיאבש םידדוב םתואל יטרפ ןפואב םויה
 א"ליא ןאכ .הדובע תכשל אל ינא לבא .ילא
 הלשממה יכ ,ןיוצמ תוריש תושעל הלוכי
 ןיב עוצקמ ילעב ןומה שי .הזב החילצמ הניא
 ,לאיצנטופ ילעב םקלח ,םיבוט םקלחו םיסורה

 הישעתב עדימה תא ץיפהל קרו
 ,םימייקש עוצקמה ישנא יבגל 4% 3 11

 תא םהל קפסל ,ךפיהלו
 תוישעת הזיאלו עדימה ג

 לוכי הז .תונפל
 תוריש תויהל

 4 רבד הזו .ןיוצמ

 . ןתינש יטרקנוק
 תושעל

 תחא המגוד :ןהכה והולא
 דדוב םזי לש החלצה רשקהב
 םוש השוע אלש הלשממ לומ
 ,יקסניטוב'ז רמאש המ תא ריכזהל ךירצ ,רבד
 העונתה הנומ המכ ,ותוא ולאששכ
 ינא ,שיא ןוילמ ,רמא אוה ,תיטסינויזיברה
 .םיספא השיש דועו דחא

 טלחהב הלוכי א"ליאש בשוח ינא :רוד רואי
 םתוא ןיב ךדשל ,הקוסעת דירי םוזיל
 תא םתושרב שיש םתוא ,םישפחמש
 תומריפ ןתוא ,םילעפמ םתוא ןיבל םירושיכה
 יבגל .םוחתב החמומ ותואל תוקוקזש
 ףרטצמ ינא ,הבחר רתוי היארב ,דיתעה
 תצפה םוחתב ראשיהל םיכירצ ,ימדוק ירבדל
 תניחבמ תיגולונכט תיזחב דומעלו עדימה



 יתנווכו ,ינוגרא הנעמ ןתמו םימוחת יוליג
 ,תונייעתה תוצובק לש םוחתב הנעמל
 .םיאשונ תגצהל םיחמומ תאבה לש םוחתב
 דואש םימרוג םתוא םע רשקהש בשוח ינא
 תא ."אבא שפחמ"ש ןוהה אשונ ,םדוק ריכזה
 םיניינעמש בשוח אל ינא ל"וחב םיעיקשמה
 ןוממה תא ול שיש םדא .א"ליא ומכ םינוגרא
 .ןויערל ותוא "סופתי"ו אובי םזיהש הצור

 תא םיכירצ אל םה םהלש דצהמ :רדנוג דוא
 ןויערה ילעב םה א"ליא תא ךירצש ימ ,א"ליא
 ןוהה לעב לא עיגהל ךיא םיעדוי אלש ץראב
 .ץראל ץוחב

 םידעי א"ליאל םישורד םויה :ןולא לאיחי
 דוע קפתסהל ןיא .הדידמ ינבו רתוי םירדגומ
 .דועו ...גצייל ...םדקל :ומכ םיאליטרע םידעיב

 םידעי לש תאזכ הרדגה
 תרשפאמ הניא 25

 .םתגשהב החלצהה תדימ יבגל תוסחיתה

 םע תרשואמ הדובע תינכות תויהל תבייח
 ירפסמ ,םיגוח ,תויומלתשה לש םירפסמ

 המכ "וכו םימוסרפ תויומכ ,םיפתתשמ
 םילוע המכ ?סייגל םיצור םישדח םירבח
 וליאבו בושחימה עוצקמב וטלקיי םישדח
 .םילכ

 ןיב טלחומ טעמכ קתנ האור ינא :רוד ריאי
 ינש .תוכרעמ יחתנמל ילארשי דוגיאל א"ליא
 תוכורעת םילהנמ ,ליבקמב םיענש םידוגיא
 םיכירצ לכ םדוקש בשוח ינא ,תודרפנ דויצ
 דחאל םוקמ שיש בשוח ינא ,המינפ לכתסהל
 לוכי לודגו קזח דחא ףוג יתעדל ,תורושה תא
 םינוגרא רתוי וא םיינשמ רתוי ליעוהל
 לכ לע ,ולש רצה םוחתב דחא לכ םיקסעתמש
 .ךכמ עמתשמש המ

 העש ןאכ טחחוש :רוש םרימע ר"ויה
 ,היגלטסונ םגו תועד ,םימשר ונעביה .הכורא
 .םכסלו םייסל תעה העיגה
 היה םיבאשמהו ץמאמה זוכירש ,אוה ןוכנ
 ץראב םייחה ךא ,םלוכל תלעות איבמ
 ילעב םיכזמ ונלשכ תישפוחו תיטרקומד
 תוצובקב ןגראתהל ,םייוואמו תונוצר ,תומזוי
 םג ךכב שי םימעפל ,םשפנ תוואכ םינוגראו
 .הריצי לש םוחת שי רשאכ יאדוב ,תונורתי

 ןיא םינוש םיגוסמ תויונגראתה ןנשי רשאכ
 יא וא ,ןוצר תועיבש רסוח לע דיעהל ךכב
 שי א"ליאל ,א"ליאמ םירבח לש תויפיצ יולימ
 הבוטה ךרדב ןמישגהל הסנמ איהו תורטמ
 תדמתמ תושדחתה ךות .רתויב

 דוע גילפהל ונלוכי ,היה ןתינ ול ,קפס יל ןיא
 ,דיתעה תויפיצו רבעה יכבנ לא הנהכו הנהכ
 לש בחר ןווגמ ברעה ןאכ ונעביהש יל המדנ
 לש תויפיצה תא ונאטיב ,תובשחמו תונויער
 תוסנתההו היארה תיוזמ ונתאמ דחא לכ
 תב א"ליא .דיתעל תווקתהו ולש תישיאה
 ,החוכו הנוא אולמב הריעצל הלושמ ,25-ה
 הירופה הפוקתב םייחה ךרד לא תאצויה
 ,הינפל לכהש ,הריעצכו הייח לש רתויב
 תויהלו שדחתהלו שדחל ידכ לכה תא השעת
 .תיתריצי
 ודמעיש הלאו א"ליא תגהנהש הווקמ ינא
 תא תוצמל ועדי תואבה םינשב השארב
 קפס יל ןיאו הזכ ןוגראב םולגה לאיצנטופה
 ברעה ןאכ ונמייקש - "א"ב - תונויארהש
 ףוג לכש םשכו - "ע"ב תונויערל םג ואיבי
 ביטית א"ליא םג ,םויקו תודרשיה רצי לעב
 תמשגה ךות ,םישדח םינכת הכותל תקצל
 .הירבח לש תויפיצהו םייוואמה
 לע | תווצל תודוהל תונמדזהה | תאז
 הירבחו א"ליאל לחאלו ןוידב ותופתתשה
 תיצחמ סנכב תוארתהל ,החלצהו תוכרב

 גוגחל ונלוכ הכזנשו לבויה
 הרקוה ,החמשב

 תא םג ,דובכו
 .לבויה תוגיגח
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 ה ןיב ןויוויש םינימ
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 דשש ה יוס" ם
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 ינשב .יפויה תיעבל םיוסמ ןבומב המוד םינימה ןיב יטנגה ןויווישה תלאש
 רסוח םאה :םירבדה רוקמל רשאב דואמ הקומע תקולחמ תמייק םיאשונה
 הרבח לש השואב האצמה ןמ ,תוברת לש האצות אוה םינימה ןיב ןויווישה
 םייחה ילעבמ ונשריש יטנגה רמוחב ןגועמ אוהש וא ,תיטסינבוש תירבג
 .עבטב

 דועב ,םינש יפלא תורשע המכ תב קר איה תוברתה ,לכה תולככ
 םא .הנש ןוילמ ינש תב איה ישונאה ןימה לש תיגולויבה היצולובאהש
 םאו ,םינגה ידי לע תבתכומ םינוש םייח ילעב לש םתוגהנתהש ונילע םכסומ

 תורשעב ונל ומדקש םייח ילעבמ ונשרי ונלש םינגה תאש ונילע לבוקמ :>
 ונפוגב שיש ןכתיי קדה יתוברתה יופיצל תחתמ ,יזא ,םינש ינוילמ תואמבו
 .ונתוגהנתה לע תרחא וא וז הרוצב םיעיפשמה םינג

 תישונאה תוגהנתההש תיללכ טעמב המכסה התיה םינש 15 ינפל דע
 םייק םא םגו .תוברתהו ךוניחה ידי לע ,רמולכ .הביבסה ידי לע תבצועמ
 ילעב לש תוגהנתההש םושמ ,תישאר .ותוא דדובל דואמ השק ,יטנג ביכרמ
 תוגהנתההש םושמ ,תינש .םינג המכ לש ןילמוג תלועפ ידי לע תנווכמ םייח
 איה ,ןכל ,תיטנגה העפשהה .הביבסל הבוגתב הנתשמה ימניד ןיינע איה
 .ללכב םא - רתויב תילוש

 הלאשב ךפהמל ומרג תונורחאה םינשה 15-ב וכרענש םיבר םירקחמ ,הנהו
 לש תויסולכואב וכרענש םירקחמ תוכזל ףקזנ הזה ךפהמב דבכנ קלח .וז
 10,000-מ רתוי לש היסולכוא ופיקה רשא ,םינוש םירקחמ 30 .םיהז םימואת
 תמועל ,םימואתהמ 85% לצא םיהז םייביטינגוק םירושיכ לע וארה ,םימואת
 .םיליגר םיחא ברקב %

 קוניתה רשאכ םג ,םימיוסמ םירקמב יכ וארה םירחא םירקחמ ,ךכל ףסונ
 תולחל לולע אוה ,לוחכ םיניע עבצל ןג לשמל ,וירוה ינשמ ההז ןג שרוי
 אוה הזה םיוסמה ןגה תא םא ,רתוי הברה רומח ןפואב תומיוסמ תולחמב
 .ךפיהלו ,ומאמ אלו ויבאמ שרי

 דחא ,םדאה ינב לש םתוגהנתהב םייטנג םיביכרמ םימייק ןכא םא ,ךכ םא
 ןיבש תבכרומה םיסחיה תכרעמב אוה םתוא אוצמל םיבוטה תומוקמה |"

 .םישנל םירבג
 שממל ידכ הזל הז םיקוקז םהו ,םיאצאצ דילוהל :ההז הרטמ הבקנלו רכזל ||
 ןג לכ לש ותלועפ תא החנמש תינויצולובאה תינכתה ,ןכ לע רתי .וז הרטמ (

 רחאמו .תילמיסקמ הצופתל עיגהלו ומצע תא לפכשל ותוא תדדועמ ,ונפוגב !

 א"נשת ןוושח 1990 רבוטקוא "בשוח השעמ" 8



 אל עבטל יזא ,דחאל ילוא טרפ ,םינגה םתוא תא םיאשונ הבקנהו רכזהש
 ןויווישה רסוח טלוב לעופב לבא .הבקנל רכז ןיב הפדעה םוש תויהל הכירצ
 .ןוערזהו תיציבה תמרב רבכ םינימה ןיב

 20 םיזבזבמש עבטב םירכז שי ,הדבוע .רוצייל דואמ לוזו דיינ ,לק ןוערזה
 ,היגרנא תריתע ,תאז תמועל ,תיציבה .תחא הירפהב םינוערז דראילימ
 רתוי הלודג 100,000 יפ איה םדאה לצא .דואמ הלודגו תחיינ ,הדבכ
 תוגהנתה יסופד בוציע לע םיעיפשמ הלא םילדבהש דואמ ןכתיי .ןוערזהמ
 .הבקנלו רכזל םינוש

 תא ץיפהל אוה הבקנהו רכזה לש ףתושמה סרטניאהש תורמל ,לשמל
 תושרהל לוכי רכזה קר ,רשפאה לככ לודג םיקתוע רפסמב םהלש םינגה

 תובקנ תורפהל קיפסהל ידכ ,הירפהה ירחא דיימ וגוז תב תא שוטנל ומצעל ?
 .היסולכואב ולש םינגה תומכ תא לידגמ אוה וז הטישב .תורחא

 המכמ ,םוקמהמ הריהמ תוקלתסהב רכזב תורחתהל הלוכי אל הבקנה
 .רכזה לצא אלו הנטבב תאצמנ תירפומה תיציבהש םושמ ,תישאר .תוביס
 וססס םע הז תא השוע איהש ןיבו דחא רכז םע תדחייתמ איהש ןיב ,תינש
 איה םירקמה ינשבש ןוויכ ,הלש םינגה תצופת לע עיפשמ אל הז ,םירכז
 תיציבה לודיגב העיקשה איה רכזל דוגינב ,תישילש .תחא םעפ קר תרבעתמ
 דבאת איה תוחנאל הלש םיאצאצה תא שוטנת םא ןכ לעו ,היגרנא הברה
 .שדחמ לכה ליחתהל ךרטצתו התעקשה לכ תא

 ?םינימה ינש לש תוגהנתהה יסופד לע עיפשהל םילוכי הלא םילדבה ךיא

 םא יכ .גוזה ןב תריחבב תיביטקלס רתויו תבשוימ רתוי תויהל יאדכ הבקנל |

 היהי הגוז ןבש יוצר ,הנועב תחא םעפ קר הלש םינגה תא ץיפהל הלוכי איה |

 יאדכ רכזל ,תאז תמועל .היאצאצל ולש ןסוחה תא שירוהל לכויש ךכ ,ןוסח

 קלחמ אליממ אוהש ןוויכ ,גוזה תב תריחבב ינררב תוחפו ןאו'ז ןוד תויהל
 .תובקנ המכו המכ ןיב ןוכיסה תא

 .תיבחרמ תואצמתהב הרושק םינימה ןיב לדבהל רתוי תיפיצפס המגוד
 םייבחרמ םירושיכ ןיגפמ ישונאה רכזה ללכ ךרדב יכ וארה םינוש םירקחמ

 תופמ תאירקב לשמל יוטיב ידיל אב רבדה .תישונאה הבקנהמ רתוי םיבוט [ =
 אוה טווינ ירהש .יתביבס רבסה ןבומכ הזל שי .תוירטמואיג תויעב ןורתפבו

 שיש ןכתיי לבא .םהיתונבל אלו םהינבל ליחנהל םיסנמ תובאש ירבג עוצקמ =
 עבטב םירכזה לש ינויצולובאה ךרוצב הרוקמש תיטנג הביס םג תאז תלוכיל +"

 .גוז תונב רתאל תנמ לע תואצמתה רשוכ חתפל |
 יתש לש ןתוגהנתה תא קדב ,הינווליסנפב הנורחאל ךרענש רקחמ

 םיינוגילופ םה םינושארה .הברע ירבכעו אשד ירבכע :םירבכע תויסולכוא
 טלתשהל הרטמב ,בחר חטש לע םיענ אשדה ירבכע .םיימגונומ םה םיינשהו [
 .ולש הירוטירטל ןתלחנ םע דחי ןתוא חפסלו תובקנ לש תונטק תוירוטירט לע [

 ייוסינב ,ןכאו .הלועמ תיבחרמ תואצמתהל רכזה קוקז הלא תועסמ ךרוצל |
 וז לע הברהב הלוע תיבחרמה ותואצמתהש ררבתה ,הדבעמב וכרענש ךובמ
 הברעה רבכעמ רתוי הובג ותואצמתה רשוכש ,ררבתה דועו .תובקנה לש

 .הבר העונת ונממ םישרוד םניא םיימגונומה וייחש ,רכזה %
\ 

 לע ומייקתה תומודקה תוישונאה תורבחה בור יכ םיחינמ ונאש רחאמ
 הלא םינייפאמ ינש יכ חינהל רשפא ,ינוגילופ יתרבח הנבמ תולעב ויהו דייצ
 םירכזה לצא םג תיבחרמ תואצמתה לש תויטנג תויורישכ תרבגהל ואיבה
 .םיישונאה

 רסוחל יטנג סיסב שי םנמא םאש ,אוה םוכיסל רמול הצור יתייהש המ
 לועפל לכונש ידכ ,ךכל םיעדומ היהנש בושח ,םישנל םירבג ןיב ןויווישה
 לכב תישונאה הרבחה הגהנ ךכ .תוברתה תועצמאב ןויווישה רסוח לוטיבל
 .ףרט ומכ הארנש המ לכ ףורטל עבטב םייחה ילעב לש יטנגה ףחדל רושקה
 רשאמ ,ונפוגב םילעופה םינגה לש םביט תא ןיבהל תוסנל בטומ ,הרקמ לכב

 .תיטסינימפ היגולואידיא לש םימעטמ ,ףסה לע ןוידה תא עיקוהל אש" | ,
 יאני יבצ
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 .שחמה תמרופטלפ 60486 יטבילוא
 ₪ואו לש המצועב ק6 תוטשפ
 ישאר "העונת קרוע" "6
 םייקה בושחימה דויצל
 רחמה תיגולונכטלו

 תמרופטלפ 048 לע הזירכמ יטבילוא תרבח
 השיפת לע ססובמ 69486 .הנושארה בושחימה
 היגולונכטה תוחתפתה לע עיפשתש השדח
 לכב םייק וז השיפתל סיסבה .עדימ דוביעל
 ןתמ ןורקיע לע תתשומו הרבחה ירצומ
 ."חוקלל הריחב שפוח"

 תלוכיהו המצועה תא תבלשמ 6 תכרעמ

 לועפתה תוטשפ םע בשחמ ינימ תכרעמ לש

 םינקתל המאתהב תאזו ,ק6 בשחמ לש

 .תרושקתו ,הנכות ,הרמוחב םילבוקמה

 ךושמיש "רטק"ה - 6
 רתוי קזחו רתוי רהמ ךתוא
 :תואבה תונוכתב ןייטצמ 6
 ןורכזו 80387 דבעמ ללוכה ואדפו 486 דבעמ --
 .8אפ ןב ןומטמ
 :םיילאנויצפוא םייליבקמ םידבעמ -
 ₪156 1860 648וד * אופד=א 4167 +
 .64 8וד ץורע םע םאה חול לע 4-64או8 ןב |ורכז -
 5154 32 פוד 845 השדחה הרוטקטיכראה -
 תומיאת םע רחמה לש היגולונכטה תא העיצמה
 .תמייק הרמוחל
 :םיקשממב יפקיה דויצ ןווגמב הכימת --
 קחו | ₪| < ₪5-2320 * 509! +
 םינוש םילדגב עבצו ונומ יכסמב הכימת -
 .5טק58 64 ןקתב
 :הלעפה תוכרעמב הכימת -
 עאוא 515 / < א5-05/2 * 5-05 *

 "םיספ"ה לע 6
 םינוכנה
 תונוכת ןהיניב) הלאה תונוכתה תא
 תחא השקימב אצמת אל (יטבילואל תוידעלב
 .רחא בשחמב
 תבלתשמ 6848 בושחימה תיתשת
 תרשפאמו "החותפ תוכרעמ תרוטקטיכרא"ב
 םע וא הגוסמ תורחא תוכרעמ םע תורשקתה
 .תרחא תרצותמ בושחימ יכרעמ

 ,תילאידיא בושחימ תיתשת הווהמ 6
 תקפסמו ,טרפה תמרבו תינוגראה המרב
 :םיאבה םיכרצל תונורתפ

 םישמתשמ תבורמ תכרעמ -
 הלעפהה תכרעמו 6948 תמצוע לש בולישה
 הביבסל תיברימ הכימת רשפאמ טאוא 5צ5ץ
 .םיינוגראו םייתקלחמ םימושי הליעפמה



 הנושארה :

 תרושקת תשרב תרש -
 הקולחל תשרב ילאידיא תרשכ שמשמ 6
 הכימת בלשמ אוה .םיבאשמ ףותישו
 ומכ תונוש תוימוקמ תרושקת תוכרעמב
 תלוכיו אופ-ס5/2 תביבסב 1 הא אוגא ₪
 .5158 32 8וד 845 לש תרפושמה עוציבה

 תינכט הדובע תדמע -
 תדמעל 69486 תא תוכפוה הכימתו תומיאת

 בושחימ תמצוע תקפסמה תילאידיא הדובע

 .04567ו 6/0 ימושייל תיברימ

 הלעפהה תכרעמל תומיאת :בלשמ 6

 ןווגמלו טאוא 575 / וא ₪5-05/2 ,5

 .תונולח יקשממו ןונכת תונכות

 םילדגב עבצ וא ונומ יכסמב הכימת םע

 תוהובג תויצולוזרב םינייפואמה םינוש

 וא ושופדםא 4167 גוסמ םייליבקמ םידבעמבו

 .ו8 0

 ור 937 דר

/ = 
, < 7 : 

 6 2 ₪ '] ו 4

 טוטו 6
 .לודגל םג ,לכה עדויש בשחמה
 ,60486 עיצמש תונורתיהמ תלעותה אולמ תא קיפהל ךל םג רשפאיש ףסונ עדימ תלבקל
 .7511039 .סקפ ,7516879 .לט ,ג"ר 50 לאלצב ,יטבילוא זכרמל ןפלט

 תיזרח חוברו םחיג
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 וניתורוקמב בשחמה לש ןושאר רוכזיא
 תלבקל בשחמ הלימה התכז תירבעה הפשב הנושארה העפוהב רבב

 ןמ עמתשהל יושעש יפכ .ןורחאה רודב הרק אל הז .תננוצ םינפ
 ,המלש ךלמה .ארקמה תפוקתב ,םדק ימיב דוע אלא ,ינשדחה גשומה
 םיטטוצמה ותמכוח ינינפש ,ומצע ינפב בשחמ ,םדאה לכמ םכחה
 היה ,םימוחתה לכב אכמס רב לש ןיטינומ קדצב ול ונקיה בורל
 תיות הל קיבדהל זפחנ ףאו בשחמ הלימה תא בתכב אטיבש ןושארה

 םלוע תליהתל וכז וטופיש רשוכו וניע תעיבטש .רואנ ךלמכ .תילילש

 לש לפאה ודיצ תא םיברב ףושחל ססיה אל ,עדונה "המלש טפשמ"ב

 יבתכל הסנוכש ויתורמא תפוסאב .הבוח ףכל ותוא ןודלו בשחמה

 תא ריהזהש ןושארה היהו תוינודז תונוכת בשחמל סחיי ,שדוקה
 :וב ןומטה ילילפה לאיצנטופה ינפמ רוביצה

 ואְרקי תומיזמ לַעַּב ול - ַעַרֶהְל בשָחמ
 ('ח ,ד"כ ילשמ)

 בשחמה הלגתה רבכ .דלונש ינפל הנש םיפלא תשולשכש ,ןאכמ

 שיא קר תוזחל היה לוכי תאז תא .האנוה ישעמ עוציבל יעצמאכ
 .דלונה תא תוארל הבריה םישנ בר ותויהב הארנכש ,המלשכ

 ןושאר רמאמ - "םייתוכאלמ םימלוג"

 תירבעה הפשב

 24 ןב ירבע ליכשמ .ןמפוה בד הימחנ םסריפ (1884) ד"מרת תנשב
 קרפה ללכנ ובש "םימכח ישעמ" ירלופופה יעדמה ורפס תא ,אטילמ
 תונויסנה תא רבחמה רקוס ,הז רמאמב ."םייתוכאלמ םימלוג"
 ("ןעטאמאטיוא") םיטמוטוא רוציל הירוטסיהה ךלהמב וכרענש
 םלוגה .תונושו תודחא תולועפ תינמז וב עצבל םילגוסמ ויהיש
 ,יגאמה םלוגה ןמ לידבהל ,אוה ןמפוה וילא ןווכתמש יתוכאלמה
 ןובשחה תמכח" לע דסוימה ישונא-יגולונכט חותיפ ירפ רישכמ
 לוקב םילמ תוגהלו שונא ןבכ לועפל לגוסמהו "קיזיהפה יטפשמו
 תיעדמה תורפסב הנושארה תוסחיתהה הארנה לככ יהוז .םדא
 י.םייבשחמ-םדק םיטמוטואלו הקיטובורל תירבעה

 4 תרבוח ב"י ךרכ בשוח השעמ - "טובורה רע םלוגה ןמ" ירמאמ האר וו

 .1985 טסוגוא

 5 תרבוח ג"י ךרכ בשוח השעמ - "בשחמהו ירבעה ררושמה" ירמאמ האר 2
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 ןושאר ןושאר
 ביבח

 םינותנ דוביעב םינושאר-תויוכז לע
 ןהכה והילא

: 4 
 ייכ 2% /

 0 ירש שכ 2 :

 לע םינושארה םיירבעה םירישה
 בשחמה
 ירבעה ררושמה .הארנה לככ ,אוה (1989-1903) גלשרבליז קחצי

 תוצראב גלשרבליז בשי וימי בור .בשחמה לע םיריש בתכש ןושארה

 אל ןכ לע .םינושארה וידעצ רחא בקעו ,בשחמה תדלומ .תירבה

 דוע בשחמ יריש רוביחב םיילארשיה ויתימע תא םידקהש אלפיי

 ?.םיששה תונש תישארב

 ותולטבתה ינפמ הדרח ייוטיב וירישב שי הליהת יזורח רשאמ רתוי

 לש התוהולא" וריש תא .בושחימה תמצע ינפב םדאה לש היופצה

 :םילימב חתפ "הנוכמה

 םֶדֶא המדי :םויַה אוב
 ובָצקמב הָנוכְמ בצקמל
 .ותושידַאַב הָתושידַאלו

 םֶדֶא לבהי :םויָה אובי
 קיתעַּת רשֶא הָנוכמ יִנפל
 .ןושָל םיעבשל ויִרָבד ילבַה

 ותומד-רוטזב עָרכי יִלואו
 ,הָנוכַמ ינפל ותולעיו
 .הָתוהלא תוממור ינפל

 םֶרֶא הגהי :סויַה אובָי
 םירזָּת רשֶא הָנוכמ דיל
 .לַָמשַח ןושלל ויָוויגה ימ

 אוה ,בשחמל גלשרבליז ארק ךכ ,"('טוווקוווטז-תינבשח" ,רחא רישב
 :לוכי לכה בשחמה תליה לע גלגלל הסנמ

 ינורטקלאָה יקיחב
 .ינע אלב דיִתָע חְנומ

 ,תועידי םַג תועד םַג תסנוכ ינָא
 .טוידיא שאר אל ןואָג שאר אל ןֶתוא ליכָי אלש
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 י"אה תואקנבב תונובשח תלהנהל תונושאר תונוכמ

 ץראב ןושארה יאקנבה דסומה היה מ"עב הניתשלפ-ולגנא קנב
 םגדמ תונוכמ 4 הלא ויה .ויתוחוקל תונובשח לוהינל תונוכמ ןיקתהש
 1936 תנשב ונקתוהש ,תיאקירמאה "לנוישנ" תרבח תרצותמ 0
 .ןונבלו הירוס ,י"אל "לנוישנ" תונכוס - ךווטימ .א.י תרבח י"ע

 דוקיפ ילגרס תועצמאב תונוכמה ולביק לועפיתה תוארוה תא
 ,בשו רבוע) אשונ לכל .הנוכמה לע ובכרוהש םיקיתנו םיינוציח
 ,"םיפוטס" וחנוה וילעו ,דרפנ דוקיפ לגרס דחוי (ץוח עבטמ ,םינזאמ

 ןוברעב. הניתשלפ-יולגנא קנב
 3 א 15 א א 1.1

 רמ הנבוס י'ָע
 1069.ד.ה

 .ביבא-לה

 ז ם- 8 פא

 .הזל

 בב

 םגדמ תונובשח לוהינל הנוכמ

 3000 "לנוישנ"

 א"נשת ןוושח 1990 רבוטקוא "בשוח השעמ" 4

 ו .19355 ראוניל 10 .ביבאילח

 היצקיפיצפסה יפל

 .ונל ןתריסמ ןמזמ תהא הנש

 ונל רסאל אנ

 י"אה תואקנבב תונובשח לוהינל הנוכמל הנושארה הנמזהה

 ,הנוש הבוגבו ךרואב תוטילבו םיזיז ןהילעו תוננושמ תכתמ תוסיפ
 תוארוה תאו תויטמתיראה תודוקפה גוס תא עבק םמוקימש
 ידי לע ןתשקהב ךרוצ אלל ,הלגעה תעונת ,תונושה לועפיתה
 .הליעפמה

 .סילקרב קנבב תומוד תונוכמ ונקתוה ,1938 תנשב ,םייתנש רובעכ
 םלתשהש ,ךווטימ גיוודול היה ץראב הז דויצל ןושארה יאנכטה
 ןמז קרפ דבעו ,הילגנאב "לנוישנ" ילעפמ לש הכרדהה זכרמב
 .ןודנולב סדיול קנב לש ןוכימה תדיחיב

 לבגומ

 115 א א(:[.(0-ןי ו:
 זה 8099

 תגי כר םיה" הנליה.3"הלה

 א אא גאי

 7ךת6 א8%10ם81 085ת 36615%6ע 00, 0ם10, .5.ג.

 ךווטימ

 ןימזהל וננה ,4 רבמבונל 15 ךיראתב *בבכ תקצה לע םיכמסנ

 :תונובשה הלהנהל תונוכמ ץברא הזב

 אא%1סת8ה1 14(50611) - 18 - 8 א - 08 -חפ

. 
 ם*פרצמ ונגה הנגממ הקתתעהסו ל גה ובחכמל הפרוצש

 ךפב ,הנוכמ לכל דאל (סמחו םיעבפ תואמ סמה) 575.- אוה ריחמה

 ןגא .ו!נדרסשמב הריסמל ,5 תוחפ ,דול (תואמ סלסו םיפלא) 2,300.- לכה

 ןמוב הרח*ה תאו וסכק חנמזהה ןובפה לע דגל (הואמ סםמח) 500.- םלפג

 .ונדרחמב בוט ררסב תונובמה הריסמ

 .םויהמ םיסדח השס דע השמח הריסמה ןםז

 ,תונובמה לע טרופמיאה םכמב יונפ אבי הונוכםה הריסמ דעס הרקסב

 .וננובפו לע היהי שרפהה יזא

 ךשמב בוט רדסב ןנוקתו תונובכמה לש ןביס רובע ברע ראחי

 .החאזה הנמזהה תלבנק

, 

 /% ,בר רובבב

] 
 מ*עב הניתשלפ-ולגנא קנב

 / 2 / ף
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 תועצמאב תולעופה דויצה תוכרעמ תרדסב הנושארה הנוכמה
 ךרענש חרזמה דיריב הנושארל ץראב הגצוה םיבקונמ םיסיטרכ
 תנייממ וז התיה .ביבא-לת ןופצבש הכורעתה ישרגמב 1934 תנשב
 ,רוט 21 ינב םיבקונמ םיסיטרכל *ץטוצטזא-541%  תרבח תרצותמ
 ןכוס ,ימייח יבצ לש ותמזיב "תידרשמ תוליעפל הרבח" י"ע האבוהש
 .הרבחה
 ר"ד סדנהמה היה ץראב הלא תוכרעמ קזחיתש ןושארה יאנכטה
 ןדיורקב +'יטיאטזא 54108 תרבח זכרמב ורשכוה ויתובקעבו ,ןרטש
 דנגרויו דלוהנכייא ץירפ ,הינמרגמ םידוהי םיאנכט ינש הילגנאבש
 ץראב קר אל הרבחה תוחוקלל ינכטה תורשה תא וקינעהש קלאפ
 ינולא ארזע קיתוה יאנכטה אב םתובקעב .ולוכ בורקה חרזמב אלא
 תרצותמ דויצה תא םויה דעו םישולשה תונש זאמ קזחתמו ףיסומה
 תנייממ ,וזכ "הקיתע" תחא הנוכמ קר ץראב תלעופ םויכ .וז הרבח
 .תובוחרב הזירא תיב תשמשמה
 םיסיטרכ תועצמאב ולעפ + טאטא 88%" תרבח לש תוכרעמה
 רוט 130 דעו 65 ,40 ,36 ,26 ,2ו-ב לחה ,הנתשמ םירוט לדוגב
 יסיטרכ" םינוכמה !0ווטזווו יסיטרכמ לידבהל ,םילוגע ויה םיבקנה
 םיעבורמ םהיבקנו ,רוט 80 ,עובק םלדוגש ,".מ.ב.י
 1936 תנשב התיה ץראב הז גוסמ תוכרעמ לש הנושארה הנקתהה
 תחוולמ הללכ איה .טדנמה תלשממ לש הקיטסיטטסל הקלחמב
 ןושארה םושייה .תומיאו בוקינ תודיחי ןכו (רוט 36) תנייממו
 הניתשלפב ,אוציו אובי ,ץוחה רחס ינותנ זוכיר היה הב לעפוהש
 (י"א)
 םינכרצה תונובשח תא הלהינש .ץראב הנושארה תירוביצה הרבחה
 ו .ד.ת) י"אל למשחה תרבח התיה םיבקונמ םיסיטרכ תכרעמב הלש
 יביבא-לתה הפינסבו הפיחבש הזכרמב ונקתוה 1939 תנשב (םיירהנ
 ךמתסה םינש רשע רובעכ .(רוט 36) הז דויצ לש תונושאר תוכרעמ
 םיסיטרכה ץבוק לע לארשי תנידמ לש ןושארה ןיסולכואה םשרמ
 למשחה תרבח לש םיבקונמה
 תודובעל השמישש תנייממ הלעפ םילשוריב תידוהיה תונכוסב םג
 תירוטדנמה תבכרה יתורשב ולעפ תופסונ תוכרעמ .תויטסיטטס
 םג לעפש ,ביבא-לתב תידרשמ תוליעפל ןוכמבו (>!שיווחט 401ואהָע)
 םייטרפו תודסומ ,תורבחל דוביע יתורש ןתנו תורש תכשלכ
 דויצ תכרעמ 1947 תנשב ןימזה טדנמה תלשממ לש םינופלטה דרשמ
 העיגה וזש אלא ,ץראה יבשות לש ןופלטה תונובשח לוהינל וזכ
 הנידמה תמקה רחאל קר הנקתוהו 1948 תנש לש םירעוסה םימיב
 ןובשחב טרפל הרשפיא איה .הירקב תימואלניבה ןופלטה תיזכרמב
 ןופלט תחיש לכ לש םיאלמה םיטרפה תא חוקל לכ לש ןופלטה
 (הלש ןמזה ךשמו החישה תעש ,לצליצ ןאל) ל"וחל
 ,טדנמה תלשממ לש תיטסיטטסה הקלחמה לש ןוכימה תכרעמ
 קנב דיל ,םילשוריב ופי בוחרב ינוציקה יחרזמה ןינבב הדמעש
 ,ינולא ארזע יאנכטה י"ע ח"שת תוברק ימי םצעב הקרופ ,סילקרב

 .םגד לכב הנוש
 -- = היה

 א\<ררעצ

 פוכו'ה 13

 ץראב תונושאר תוכרעמ - םיבקונמ םיסיטרכ תועצמאב דוביע

 םירוטה רפסמ .םילוגע םיבקנה .''עטשז<" תוכרעמ לש בקונמ סיטרכ

 יי קכ צץ 5 א 6 - 5\ \\ \ 5"
 בוקנ יסיטרכו תוווכמ

 ,םירוט 1307ו ,65 ,40 ,21 ינב
 תוריכשל וא הינק"תוריכשל ,הינקל
 .םדאיחכב רתויב תוליעיהו תוינוכסחה

 "סרואפ. תונוכמב 2[ >< < תו רש
 .םירוט 36/727ו 21/42 תונ
 ,רזע ת שחלו יטסיטטס חותנל

 ,רודע רכש בושה ,רוצי תואצוה חותנל
 .'וכו םינסחמ תולהנה ,תוריכמ חותנל

 "גס כא 555 0"
 תובתכ תונוכמ

 (ץראה תרצו "₪יעדשרנ),
 ,תוטנוז פ תוטנוקל תורוש שק תוספד
 'וכו תוארוהל ,תורוכזת?

 תידרשמ תוליעפל הרכח
 לר[ ליב צ

 66706 .לט 8 לארשי הוקמ 'חר ,ביבאז-לת

 הגופהה רחאל הרבעוהו ,תודבכ תומגרמ תקלחמב לייחכ זא תרשש
 ןיערגכ השמישו א"תב הירקב ןוחטבה תכרעמ ידרשמל היינשה
 .ל"הצ לש ןוכימה תדיחיל
 ןוימ היה ,הנידמה ימי תישארב ,וז תכרעמ לש ןושארה םושייה
 תודועת תנכהל םימלצ רותיא ךרוצל הנידמב םדאה חוכ תסטרכ
 ןיצקה היה ןוכימה תדיחי לש ןושארה להנמה .תונושארה לייחה
 ,"הקיטסיטטסו ןוכימ זכרמ" הדיחיה הארקנ רצק ןמז רובעכ .דיִגָי
 י"ע ךכ רחאו יתימא םהרבא י"ע הלהונו ,ס"ממ יל"הצה רוציקבו
 .ןנור קחצי
 לש תונקתה 7-מ תוחפ אל ץראב אופיא ולעפ ,הנידמה תמקה םע
 ועצוב ןקלחבו ,םיבקונמ םיסיטרכ תועצמאב םינותנ דוביעל תוכרעמ
 תכרעמ ליעפהל הקדצה ואר אלש תופסונ תורבח רובע םידוביע
 .תיאמצע
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 "== הרטה יב

 םינותנ דוביע לע ןושארה רמאמה

 ץראב םסרפתהש

 ןוחרי ."עדמו הקינכט" תעה בתכ לש םינושארה תונוילגה דחאב
 יהלשב רוא האר ,סניפ ןד תכירעב תימצע הלכשהלו ישומיש עדמל
 הקיטסיטאטסב תונוכמ" :ינבלס חנ לש ורמאמ 1937 תנש
 ינאכמה חווילהה לע חקפמה היה רמאמה בתוכ *."תונובשחבו
 .ס רמ י"ע םוסריפל רסמנ רמאמה .הקיטסיטטסל יתלשממה דרשמב
 לש הלהנמו המיקמ היהש הדנקמ הקיטסיטטסל רוספורפ רומדאק
 .לארשי ץרא תלשממ לש הקיטסיטטסה תקלחמ
 תונושה תונוכמה לש תוטרופמה תונוכתה תורקסנ רמאמב
 ןכו ,םיבקונמ םיסיטרכ תועצמאב סינותנ דוביעל תכרעמ תוביכרמה
 .תכרעמה תונורתיו הדובעה תוטיש
 לש םינושארה םיירבעה םיחנומה תא הז ורמאמב עבט ינבלס חנ
 :ןוגכ םינותנ דוביעל דויצ

 חוויל תונוכמ - 1:0ש131:ח9 חו30חוחש<
 תבקנמ - ץטחשח

 תרקבמ - \'טזווהטז

 תנייממ - 5טזזטז

 ויה ,םישמתשמה לכ יפב ורגתשה םינשה תצורמבש ,הלא םיחנומ
 תעה בתכ תכרעמ יכ דע םיינשדח הכ רמאמה םוסריפ תנשב הארנכ
 תוירחא לע םינתינ הז רמאמב םיחנומה" יכ ריעהל ךרוצ התאר
 תירבעה הפשב ןושארה רמאמה ,הארנה לככ ,הז היה ."רבחמה
 .םינותנ דוביעל תכרעמ ראתמה

 .1937 רבמצד ,'ה ןוילג ,הנושאר הנש עדמו הקינבכט 5

 .1988 4-5 תרבוח ו"ט ךרכ בשוח השעמ - "םלוגה"ו "קאציווה" :איחי המלש לש וירמאמ האר 4

 א"נשת ןוושח 1990 רבוטקוא "בשוח השעמ" 6

 ץראב לעפוהש ןושארה בשחמה
 בשחמ .ןושארה ינורטקלאה בשחמה ץראב לועפל לחה 1955 ביבאב
 (ו 12( = א 1/2והההחה \טוטחואהוו6 ([6ט|גזסז) "קאציוו"ה הז

 תובוחרב ןמציו ןוכמב תישומיש הקיטמתמל הקלחמב הנבינו ןנכות
 תונש עצמאב דוע טבנ ןויערה .סירקפ בייל םייח 'פורפה לש ותמזויב
 תנש תישארב ותמשגהב לחוה תויוכרעיהו תונכה רחאלו ,םיעבראה
 ירזעיבאו לזיר יבצ ,ןירטסא ןושרג ר"ד תא הנמש תווצ רשאכ ,4
 ינושאר לדומ לע ,רתיה ןיב ,וכמתסהב בשחמה תיינבב לחה לקנרפ
 ןמיונ ןו'ג 'פורפ תושארב הצובק י"ע תע התואב םלשוהש בשחמ לש
 .ב"הרא ,ןוטסנירפבש םדקתמ רקחמל ןוכמב

 סחנפו שורי סנאה ויה קאציווה לש םינושארה םינתינכותה

 ןוכמ ישמתשמ דבלמו ,1963 דע 1955 תנשמ לעפ בשחמה .ץיבוניבר

 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה םג רתיה ןיב ויתורשב ורזענ ןמציו

 םע ונמינ םינושארה וישמתשמו קאציווה יחתפמ .ןוחטבה תכרעמו

 .(א"ליא) היצמרופניא דוביעל ילארשיה דוגיאה לש וידסיימ

 םלוג יבשחמ ינש .קאציווה תא ('א) םלוגה בשחמ ףילחה 1964 תנשב
 .('ב) םלוגה בשחמ לעפוה 1975 תנשבו 1974 תנש דע ולעפ ('א)
 םושרג 'פורפה תצעב ךא ,"2 קאציוו" ('א) םלוגה בשחמ הנוכ הליחת
 *."םלוגה"ל ומש בסוה ,הלבקה רקוח ,םולש



 ץראל אבויש ןושארה בשחמה
 ןרצי לש ותרצותמ ינורטקלא בשחמ לש ץראב הנושארה הנקתהה

 .ל"הצ לש בשחמה תדיחי ,ם"רממב 1961 ץיקב התשענ ,ימואלניב
 .(ךדווו.וט 211) תיאקירמאה "וקליפ" תרבח תרצותמ בשחמ הז היה
 הרומא וז התיה ןכש ,תובורמ תויוטבלתהב התוול בשחמה תריחב
 ץוחמ ,םינותנ דוביעל ץראב הנושארה תבשחוממה תכרעמה תויהל
 .םיידוחיו םייעדמל ובשחנש ןמציו ןוכמ יבשחמל
 הפוריאב רויסל האצי ,בשחמה תנמזה לע הטלחהה שוביג תארקל
 שאר - ןויקיק יכדרמ תא הללכש דומיל תחלשמ תירבה תוצראבו
 ,ןצינ .י ןהכ דוד ,ןולא לאיחי ,ס"ממ שאר - ןנור קחצי ל"אס ,ם"רממ
 תרבחב הרקיב תחלשמה .ןוחטבה דרשמב שכרה להנמ - ןיבול .מו
 התפצ .ןוטגנישווב !שווווחטוטח ₪6 בשחמ הרקס ,הילגנאב יאו
 יבשחמ הנחב ,(60חוז0] [220\ בשחמב הננובתה ,ןדמקב ₪46 /%\ בשחמב
 (יברעה םרחה ששחמ) ונוווצגוט תרבחב לבקתהל החילצה אל ,!8או
 .היפלדליפמ וקליפ בשחמ לע הטילחה ףוסבלו
 םירוטסיזנרט לע יונב היהש ךכב רתיה ןיב הקמונ וקליפב הריחבה
 ינפמ 701 .מ.ב.י לע הפדעוה ןכו ,תורונמ לע ולעפש רתיה תמועל
 החילצה אל תילארשיה תחלשמהו .64א היה וב ןורכזה לדוגש
 12א-ל תוחפל וא 8א"ל וניטקהל .מ.ב.י תמכסה תא גישהל
 יכ ןיבהל הנכומ הנניא מ"בי" יכ בתכנ תחלשמה הרגישש ח"ודב
 ."תונטקב ליחתהל רשפא
 להנמ תודחא םינש רובעכ היהש ימ ,ל"ז ןהכ דוד - ח"ודה יחסנמ ןיב
 .לארשי .מ.ביי
 הפירח ריקחת-תבתכ המדיק ם"רממב בשחמה תנקתה תא
 הגעב .(2.8.1%6ו1 הזה םלועה) "!ןיא לכש - שי חומ" התרתוכש
 ."האושה ףתרמ" יוניכל בשחמה ןקתוה ובש ןקתמה הכז תיאבצה

 דוביע לע ןושארה ירבעה רפסה
 םינותנ
 ,םינותנה דוביע םוחתב ןושארה ירבעה רפסה םלשוה 1959 תנשב
 הז היה .1960 ראוניב ידרשמ ןוכימל דוגיאה תאצוהב רוא האר אוהו
 תטישב םינותנ דוביע לש יללכ ןונכית" :גרבנייו והיעשי לש ורפס
 'בוקינ יסיטרכ
 ןגס .תע התואב םינותנ דוביעב םיקסועה יריחבמו יריכבמ ,רבחמה
 םיינושאר - םיבר םירמאמ םסריפ ,ידרשמ ןוכימל זכרמה להנמ
 .בשחמ תודיחי לוהינו ילהנימה םינותנה דוביע הדשב - םמוחתב
 תוטלחהה תלבק תא ריתוהל המגמה תא תושק רקיב ויתומישרב
 ילוהינה גרדה תא רידהלו ,םיינכט עוצקמ ילעבל בושחימ יניינעב
 םידקה אוה .ותוהמב ינכט ,לוכיבכ ,אוהש םוחתב קוסיעמ ריכבה
 לע עבצאה תא םשו ,בושחימב תומולגה תויורשפאה תא תוארל
 וילא תוסחיתהב השלוחה תודוקנ
 םוחתב לוהינה רזגימל רבעו הז וקוסיעמ גרבניו והיעשי שרפ םימיל
 .תוצופתה תיב תא כ"חאו ירמאקה ןורטאיתה תא להינ .תוברתה
 ב"הראב האושה ןואיזומ לש ותמקה תא גרבניו םילשמ םויכ

 1961 ,מ"רממ לש דיחיהו דחאה םלואב ןושארה וקליפה

 בושחימה יכרצ לע ןושאר רקס
 לארשיב
 ןיטינומ לעב החמומ ,ילייד .י ר"דה ץראל עיגה 1957 רבמבונ שדוחב
 הכשלה י"ע ןמזוה אוה .םיינורטקלא םיבשחמ תנקתה םוחתב
 לע רקס ןיכהל ידכ ידרשמ ןוכימל זכרמהו הקיטסיטטסל תיזכרמה
 תודסומל ץעייל ןכו ץראב םיינורטקלא םיבשחמ תלעפה תויאדכ
 .בושחימ יאשונל עגונה לכב םינוש
 רסומה .ןמציו ןוכמ ןוגכ םייזכרמ תודסומ םע םייקש תושיגפ רחאל
 הכשלה ,ראודה דרשמ .ידרשמ ןוכימל זכרמה .ימואל חוטיבל
 תא וינימזמ ןחלוש לע החמומה חינה ,דועו הקיטסיטטסל תיזכרמה
 ובו ,"לארשיב םיינורטקלא םיבשחמ תלעפה" ארקנה םכסמה ח"ודה
 עיגת שולש וא םייתנש ךות יכ תססובמ הנקסמל עיגה" יכ ןייצמ אוה
 דוביעל ינורטקלא ןקתמב תוליעיב שמתשהל לכות וב בצמל לארשי
 לש בושחימה תשירד קופיסל דחא בשחמ - תורחא םילמב ."םינותנ
 ,דחא שמושמ +'\!א]\/ 467 בשחמ תשיכר לע ץילמה אוה .לארשי
 .תוחפל תואבה םינשה 8 ךות ןשייתי אל ותכרעה יפלש
 הררש ןיידע ,1961-ב .םינש 4 רובעכ יכ ריכזהל יואר הז רשקהב
 תכרעמ בושחימ לע תוטלחהה ילבקממ םידחא ןיב הכרעהה
 שילש :לארשי לש תויעבה לכ תא רותפי דחא בשחמ יכ ,ןוחטבה
 .הנידמה רתיל שילשו ,ל"הצל שילש ,ן"מאל הצקוי ןמזה

 / רש

 תילארשיה תואקנבב ןושארה בשחמה
 תא בסהש ןושארה ילארשיה קנבה היה לארשיל טנוקסיד קנב
 תנשב ןקתוה א(/8315 םגדמ בשחמה .בשחוממל ויתוחוקל תונובשח
 לע .יבשחמה ךרעמל ויפינס תבסה המלשוה הנשמ תוחפ ךותו ,4
 .ןלפק סרפב ,הנש רובעכ ,קנבה הכז הבסהה תוליעיו תוריהמ
 אלא לארשיב קר אל ,תואקנבב ןושארה ינורטקלאה בשחמה הז היה
 .ויקוטל אמור ןיבש בחרמב
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 םינותנ דוביעל םינושארה םיירבעה תעה יבתכ

 הכז ,בושחימ יאשונל םידחוימ תע יבתכ ץראב עיפוהל ולחהש ינפל
 םירחא תע יבתכ ךותב תינמז הינסכאל םינותנה דוביעו ןוכימה ףנע
 .להנימו ןוגרא ,הישעת יניינעל
 בלשל םג אלא םירמאמ םסרפל קר אל ץלחנש ןושארה תעה בתכ
 תע בתכ - "ןוגרא יביתנ" היה ולש הנשמה תרתוכב ןוכימה אשונ תא
 1954 סרמב עיפוהל לחה אוה .ידרשמ ןוכימו ןוגרא ,להנימ תויעבל
 ןוילגב .תנכוממ הריוא ויפד ןיב הבשנ םינושארה ויתונוילגב רבכו
 ינשה ןוילגב ,תמשורה הפוקה תודלות לע רמאמ עיפוה ןושארה
 םימיל ,יקסנבח בד תאמ - "ןוכימה תויעבב םינויע" רמאמה ץבתשה
 ןדיע לש חתפמה תויומדמו א"ליא אישנ ,ם"למה שאר ,ןויבח בד
 םיבושיח" רמאמה םסרפתה תיעיברה תרבוחב .לארשיב םיבשחמה
 קחצי םימיל ,לזיימ קחצי תאמ - "בוקינ יסיטרכל תונוכמב םידחוימ
 .הנידמה תוסנכה להנימ לש בשחמה תדיחי ,ם"עש להנמ ,ןמענ
 אשונ שפיח "ןוגרא יביתנ" לש ותעפוה תישאר זאמ םינש שמחכ
 .ךכל עיגה 1959 תנשבו ,ולשמ המב ומצעל דחייל ןוכימה
 "ידרשמ ןוכימל טוקלי" םשב תע בתכ עיפוהל לחה םילשוריב
 הליג ,ןויבח בד תא הללכ תכרעמה .ידרשמ ןוכימל דוגיאה תאצוהב
 בתכ םש בסוה ךליאו הינשה תרבוחה ןמ .יאורלא לאינדו לאירוא
 ,1963 רבוטקוא דע ךכו ,"להנימב היצמוטואו ןוכימל טוקלי"ל תעה
 ."עדמבו להנימב םינותנ דוביעל טוקלי"ל תינשב ומש הנוש תע
 המבה ןה ,םינושה ויתומש ילוגלגב ,הז תע בתכ לש תורבוחה 1
 תירבעה הפשב םינותנ דוביע יאשונל הנושארה תיעוצקמה
 תורבוחה .יואר אל בוציעבו טיליט' הליחת ואצי תורבוחה
 תונותעה ןמ םירמאמ לש םז שו םיקותעיש וללכ תונושארה

 ןלקשמ ןיידע רכינ םירמאמב .

 אשונ ןתמועלו ,'"(/חוו םטסטזא"  תוילנויצנבנוקה תוכרעמה לש
 הלע תרבוחל תרבוחמו תוטשפתה ביתנ הגרדהב ול סליפ בושחימה
 .ופקיה
 םינושארה ויתונוילג ."תובשחמ" תעה בתכ תאצל לחה 1961 תנשב
 לש םישבי םיינכט םיניטלויב רשאמ רתוי אל ויהו יקוויש יפוא ואשנ
 .ןיול ןורהא ידיב וכרענ סה .מ.ב.י תרצותמ דויצ
 א ,הבוציעו תרבוחה טמרופ הנתשה ,ךליאו 5 ןוילגמ ,1962 תנשב
 קוושמה דויצבו .מ.ב.י תרבחב םישודיח לע עדימ לולכל הפיסוה איה
 לש םייללכ םימוחתב תוקסעתה לש םינושאר םינצינ םע ,הדי לע
 םיבשחמה תמורת תריקס ,"תוטישה תסדנה" רואת :םינותנה דוביע
 ,ןירפיש סינד ידיב ובצועו וכרענ ולא תורבוח .דועו ישומישה עדמל
 תא ךורעל יאני יבצ לחה 16 תרבוחמ .ןמענ תא ןירפיש תרבח
 רתח וילאש שדחה ןוויכה ןמתסהל לחה 18 ןוילגמו "תובשחמ"
 זת לש שדחה וכרוע
 םעו ,רסומו עדמ לע ץיבוביל והיעשי 'פורפה םע תונויאר וב םיעיפומ
 רתוי תורכינ ךליאו ןאכמ .הנוכמו רסומ לע - דגמ ןורהא רפוסה
 תא ףורגל לחה תעה בתכ .יאני יבצ לש ויתועבצא תועיבט רתויו
 םלועמ םיגרוחה םימוחת לא רקיעבו ,םירחא תוזוחמ לא ויארוק
 ,היגולויבלו הקיטתסאל המוקמ תא התניפ הקיטנרביקה .בושחימה
 ,תוגה יאשונל ,תורפסל .תונמאל ,הקיזיפטמלו הימונורטסאל
 לגעמה תא תרגוסה היגולויזיפורואנלו היגולוכיספל ,היפוסוליפל
 םלועה יקבוחו םיקימעמה םירמאמב .הקיטנרביקה לא התקיזב
 עדמה ימוחת ןיב ןילמוגה ירשק םיפשחנ הז תע בתכב ומסרפתהש
 ,ודוחיי .םוקיה תנבהב תושדחה תושיגה יוטיב ידיל תואבו םינווגמה
 תע בתכ לכמ ותוא תולידבמ "תובשחמ" תעה בתכ לש ובוציעו ותמר
 .ץראב םסרפתמה רחא
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 םינותנ דוביע יאשונב םינושארה םיסנכה

 1964 רבמצד ,1-ה א"ליא סוניכ - תואישנה ץחלוש

 םינותנ דוביעל תוילנויצנבנוק תוכרעמ ישמתשמ לש ןושארה סנכה <
 .12.3.577ב ,הנש רובעכ םייקתה ינש סנכ .1956 ביבאב ךרענ

 תורשב םיינורטקלאה םיבשחמה" אשונב דחוימ יצרא סנכ <
 תואצרהה ןיב .1960 ראוניב 6-בו 5-ב רומדת ןולמב ךרענ "להנימה
 בדו ,להנימו היצמוטוא לע הצריה ללה-רב עשוהי 'פורפ :וב ואשינש
 םייביטימירפה םיבשחמה ןמ בושחימה תוחתפתה" תא רקס ןויבח

 .(1960) "ונימי דע

 1964 רבמצדב 2-בו 1-ב םייקתה א"ליא לש ןושארה יצראה סנכה *

 האצרהה תא .שיא 400-כ קלח וב ולטנ .תובוחרב ןמציו ןוכמב
 הקיטנרביקה" לע יקסל'צק .א 'פורפ אשנ החיתפה סקטב תיזכרמה
 - התיה ללה רב .י 'פורפה לש םוכיסה תאצרה ."תויגולויב תוכרעמב

 ."םיבשחמה ןדיע"

 לש ןושארה סנכה תואצרה ץבוק"ב רואל ואצי סנכה תואצרה
 ואשינש תואצרהה וסנוכ ךליאו ןאכמ .רשכ אסא תכירעב "א"ליא
 .םירפסוממ םייתנש םיצבקב א"ליא לש יתנש סנכ לכב

 םינותנ דוביעל ןושארה דוגיאה
 זכרמה לש ותמזיב (מ"לא) "ידרשמ ןוכימל דוגיאה" םק 1956 תנשב
 לש םיפתושמה םיסרטניאה תא םדקל תנמ לע ,ידרשמ ןוכימל
 .ץראב ןוכימ ישמתשמ
 ."םיבשחמל ילארשיה דוגיאה" םילשוריב םקוה 1960 ילוי שדוחב
 תירבעה הטיסרבינואה ןמ ללה רב עשוהי 'פורפ :ויה וירבח
 - ןויבח בד ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהמ ןוארב .ר ,םילשוריב
 ןמהיל .מ ר"דו ןיבול .מ ,ןויקיק יכדרמ ,ןמציו ןוכמ - שורי סנה ,מ"למ
 .ןוחטבה דרשממ
 ילארשי דוגיא"ל ידרשמ ןוכימל דוגיאה לש ומש בסוה 23.7.1962-ב
 .("ןליא") "םינותנ דוביעל
 .ן"ליא ןונקת םסרופ 1963 רבוטקוא שדוחב
 וניה "ןליא" - עינמה .דוגיאה םש תא תונשל העצה האבוה 1965-ב
 אבוה ןכ ינפל תודחא םינש יכ ורכז םיקיתו .םיכנ דוגיא לש םש
 ןהש הנעטב ,ם"לא - דוגיאה לש םימדוקה תוביתה ישאר לע רוערע
 .תרושקת תלוכי רדעה תונייצמ
 הלימה תא ץמיאו תיזעולה לא תירבעה ןמ גוסנ דוגיאה :םוכיסה
 .א"ליא הדלונ ךכ .םינותנ םוקמב היצמרופניא

 תויוכזו ךרד ינויצ ביצהל תונויסנ םה ליעל ואבוהש םיקרפה
 דועתל תעה אובב ומתרייש תומישרה ימשור תלעותל םינושאר
 ןוכימה תפוקת הז ללכבו לארשיב בושחימה ןדיע לש ותישאר
 .יבשחמ-םדקה ילנויצנבנוקה
 .הכרבב ולבקתי תומלשהו תופסות ,תורעה
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 | תושעל תלגוסמ הבהאש המ
 םיאת רוצילו קלחתהל םילוכי םה .האלפנ הנוכתב םידיוצמ ונפוג יאת
 ןיא חומה יאתל ,ונלזמ עורל .הנקזמ וא הלבחמ ותמש םיאת םוקמב םישדח
 אישל עיגמ חומה ,םצעב .ףילחת ןיא חומב םיתמ םיאתל .תאזכ תלוכי

 ךלוהו טעמתמ םיאתה רפסימ ןמזה ותואמו ,םישדוח השיש ליגב ותלוכת |
 ,יניטנגרא ןעדמ רשאכ העתפהה התיה הבר המ ,הנהו .םירגבתמ ונאש לככ

 םיאת 20,000 ביבאה תנועב םירציימ ריש ירופצש הליג ,םובטונ ודננרפ !
 גורחל עבטל םרוג המ :הלאשה תא ןבומכ ררועמ הז רבד .םויב םישדח
 ?םחומ יאת תא לפכשל ריש ירופצל רשפאלו וגהנממ

 םתס אלו ,הבהאב הנומט הבושתה ,םירחא םיבר םירקמב ומכ ,ןכבו
 לש םחומ חפנ תא לידגהל תלגוסמ איהש ךכ לכ הקזח הבהא אלא ,הבהא
 יריש תא הפ לעב רוכזל םהל רשפאל ידכ ,תאז לכ .40%"ב רישה ירופצ
 .רוזיחה תפוקתב רישל םהילעש הבהאה +

 םיריש 50 לש ראוטרפר םירכוזש ,לשמל ףוסה רימז ומכ ,ריש ירופצ שי
 ךרעב םיווש םיריש 50 .תונוש תובכרומ תומרבו םינוש םיכרואב ,םינוש
 הברה ןבומכ םישורד עדימ לש תאזכ תומכ ןסחאל ידכ .םיטילקת השימחל
 תיניצר לקשמ תפסות יהוז םרג 20-מ תוחפ ולקשמש רופצ יבגל .ןורכז יאת
 .היעבל ןורתפ אצמ עבטה הנהו .ופועמ תא דואמ וילע דיבכהל הלולעש
 ירחא דימ ,הדבוע .רוזיחה תפוקתב קר םירישה ראוטרפרל קוקז רכזה
 ,ינוטונומו רופא ריש ,דחא רישל טרפ םינחלה לכ תא חכוש אוה ויאושנ
 שארב ול שי הז עגרמ לחה יכו ,ןידכו תדכ יושנ אוהש וינכש ינזאב זירכמה
 .תחא רופצ קר

 המל ,רצק דחא ריש אוה יושנ רכז רותב ול שורדש המ לכ םא ,ךכ הז םאו
 קמטצמ ץיקה ףוסב ,םנמאו ?קוור רכז לש לודג חומ ויפתכ לע תאשל ול
 תרדיסלו אבה ביבאל דע ,םיירוקמה וידממל רזוחו רישה רופצ לש וחומ
 .השדח םיריש

 ונייה ,רישה ירופצ לש םגוז תונבל ןיאושינ יצעויכ םישמשמ ונייה םא |;
 ,תוירורפאל בהלנ רוזיחמ הזה ףירחה רבעמהש הדבועב ןתוא םחנל םילוכי
 ולצא הוולמ אל איהש תורמל ,ישונאה רכזה לצא םג החיכש העפות אוה
 .חומה לש תיתנוע תוקמטצהב

 קר רישה ירופצ לצא ןכש .םירופצל םישנא ןיב ןוימדה םייתסמ הזב ,לבא
 רשוע יפ לע הגוז ןב תא תרחובו טקשב הניזאמ הבקנה וליאו רמזמ רכזה
 חומ חתפל הביס הל ןיא ,הרש הניא המצע איהש רחאמו .םתובכרומו ויריש
 .לודג

 רכזהש תרעצמה הדבועה אל אוה רישה ירופצב ןינעמש המ ,ןכבו
 המיהדמה תלוכיה אלא ,ריש רופצ ומכ םיבר םירקמב גהנתמ ישונאה
 לע עודי היה הכ דע .םחומ יאת תא שדחל הלא םירופצ לש העיתפמהו
 םג םא לבא .םילחוז לצא םג םימיוסמ םירקמבו ,םיגד לצא תאזכ תלוכי
 דבא אל חומה יאת לש תושדחתהה רשוכש עמשמ ,ךכל םילגוסמ םירופצ
 יטנג ןעטמ םיאשונ םיקנויהש רחאמו .םירופצל םילחוזמ ינויצולובאה רבעמב
 םיאתה תושדחתהל םיארחאה םינגהש ןכתיי ,םירופצהמ ושריש לטובמ אל
 םאו .ונלש יתשרותה רמוחב םג םודר בצמב םייוצמ רישה ירופצ לש םחומב
 ,ריש ירופצ ומכ בוהאל עדנ םא ילוא ,דיתעב לכונש ןכתיי ,ונב םייוצמ םה
 םוקמב ונחומב םישדח םיאת רצייל םהל םורגלו םתמדרתמ םתוא ררועל

 .ותמ וא ועגפנש םיאת אש
 עקשותש הקד לכ הווש איה ךא ,תכל תקיחרמ היצלוקפס ןבומכ יהוז |

 םישנל היהת ,הז רקחממ יבויח והשמ אציי רבד לש ופוסב םאו .התריקחב
 ירחא םיחרפ איבהל ולדחש םילעב יפלכ תונחלס רתיב סחיתהל הבוט הביס
 םהיתובאמ ושרי התואש ,תאז הזולנ הנוכת תוכזבש ןכתיי יכ .הנותחה
 םיאתה תומ לש ךיפה יתלבה ךילהתה תא ךופהל דיתעב ילוא לכונ ,םירופצה
 .ונחומב

- 

 יאני יבצ
----- 
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 הרידא המצע
 !ךנחלוש לע

 .ןחלושה לע הרידא המצועב חכ תנחת איהש הדובע תנחת - 56 486/60 3 *ינשה רודה - 486/00 3

 הרידא בושחימ חכ תדמע - 5 486/א6 33 .הינשל תודוקפ 0 םיינחלושה םיבעחמה תחפשמל

 .םישמתשמ תבורמ הביבסל -םינותנ דסמו תרושקת תרש \ .םלועב םיריהמה

 (ורשיתי םלוכ ויפ לע) רתויב הלועמה לדומה תא הביצמ אס : < - שמתשמל תדעוימה וז החפשמ

 .חוקל/תרש יבשחמ לש 0% תונוש הדובע תוצובק ,דדוב

 !התע רבכ תונימז ולא תוכרעמ ₪ .םילודג םינוגריאו

 1989 זאמ קושב ןימזה - 56 486/א00 רחאל *





 1972 תנש

 ןקתמ ץראב לעפוה הנושארל + הווה רבע - א י'לוא
 תדרפהל הדיחיב יתיישעת

 0 םיכישממו םידסיימ
 םייח 'פורפ ,זאד א'"'ליא אישנ +

 תורשפא ונל ןיא יכ רמא ,יננח
 והז ,םילודג םיבשחמ רצייל
 שרודה הלודג הישעת לש םוחת
 ותמועל ךא ,תומוצע תועקשה
 .חותיפל אשונ אוה הנכות אוצי

 גאדומ ונוא יכ רמא א"ליא אישנ +

 א"לוא תריכזמ - ןמרפוק תור

 היצנגילטניא לש תורחתמ

 אוה ךא ,םדאה חומל תיתוכאלמ ןושארה רושעה
 טרפה םוחתל הרידחהמ גאדומ 9 : ; 2 :

 היצמרופנוא וכוחמ תעבוגה = = // תוזכרמה הבשלה / םיבשחמ רקס = "למל 35-ה פטה ריש בוי צח סו
 .תנכוסמ-תזכורמ הקיטסיטטסל ויהש ,רוטיה יחינמלו "םינושארה תוכז"

 ידומיל תרדחהל המגמ תרכינ < .הרטמב םיקבדו םימחול ,ףועמו ןוזח ישנא
 ידכ ,םיינוכית רפס יתבב בשחמ םיבשחמ תללוכ הניא תרקסנה היסולכואה) תולעהל ילבמ ,א"ליא תא ריכזהל רשפא יא

 שמתשהל ולגרוי םידימלתהש (א"עתו ש"עת ,ןוחטבה תכרעמ לש םזוי ,ל"ז ןויבח בד לש םתמורת תא סנ לע

 . תלעות ונממ קיפהלו בשחמב 'פורפ תא ,ל"ז ץרג ןורהא תא ,דוגיאה תמקה
 תארוהל השדח תרבוח הנכוה * ,ןויקק יכדרמו סיליג ףסוי 'פורפ ,סירקפ

 םירומ רובע בשחמה ידומיל להר מ הגשה םיבר םיבר דועו ,םיכורא םייחל ולדביי

 .םיינוכית רפס יתבב וו 13 םושיי היה םהלש ןוזחה רשא םירחא

 אטשונב ימואלניב רנימס ךרענ * 20 רו ץראב ירוביצה תורישב עדימה תויגולונכט

 .קוחרמ םינותנ דוביע = 5% .ימואלה רושימב א"נעב שומישה תרדחהו
 - 'גדירב ןקחשכ - בשחמה + 5 0% ריבעהל טלחוה רשאכ הלחה ו
 2 5 רטמ תחת .,"סראואפ" תרצותמ תחוולמ
 ןח 5 = ידרשממ ,תואמצעה תמחלמ יהלשב םיזגפ
 1 / תלשממ לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 .לארשיב ימואלניבה 'גדירבה - ל ילארשיה להנימה ידיל ,יטירבה טדנמה
 תמקה לע העידוה מבי תרבח + .- 5 רחאלו ,יטירבה טדנמה יהלשב םקו ךלהש
 לארשו .ץראב יעדמ זכרמ ל - םיבקונמ םיסיטרכל מבי תכרעמ תנקתה ןכמ

 הנידמה תויהל הרחבנ = 13 תא ףתושמב השמיש רשא ,1ופ50 תנשב

 יעדמ זכרמ םקוי הב תישימחה 2 0% בשחה תאו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 םיאנתה הב ואצמנש רחאל - 2 הנקתוהש המוד תכרעמו וז תכרעמ ,יללכה

 הלועפ םיחיטבמהו םימיאתמה 299 16 .ל"הצב תע התואב

 רייד .הזכ זכרמ לש תחלצומ 6ו0 7 ל - יי

 , "ל ה .. - 0% תוהמ לש הקימעמ הסיפת אלא "םינושארה"
 זכרמ הכנח הטד לורטנוק - .םילכה חותיפ דוסיב התיהש ןיקתה להנימה
 .םי : ה * יסיטרכל ןושארה ןקתמה תכרעמ תבצה םע

 .בשחמ יתורישל םיפוסמ רקס םג ךרענ וז הנשמ לחה הניפה ןבא השעמל התרונ 1950 תנשב בוקינ
 הליחת חתפתהש ,ידרשמ ןוכימל זכרמל ס"היב תא רביח ינופלט לבכ ,המצוע יבר דע םיריעזמ ,םיבשחמ **

 לש המיאתמה תישדוחה תוריכשהשכ :
 קה חה מב םגוכְיתַה .רלוד ןוילימ 8-ב המכתסה הז דווצ | / 2 וינוכי כמ רחאלו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב
 6 ,תי הדיחיכ 1 תנשב

 .ןליא-רב תטיסרבינוא בשחמל תלעפומה ,םיפוסמ לש הבברמ הלעמל 0 0%
 לש הקזחאו בוציעל יתכלממ םיבושיח

 זאד תרושקתהו הרובחתה רש - \
 . 0 : ,םודבוע ףלא 12-כ ידו לע ןורשימב הלשממה םוחתב תוילהנימ עדימ תוכרעמ

* 

* 

 םיקהל עיצה ,סרפ ןועמש רמ ןירשימב הז ףא ,תכרעמב םירושק .דרובושה הימה

 דוביע לש יצרא ךרעמ לארשיב ו םילעפמ 1000-מ הלעמלו ידרשמ ןוכימל דוגיא םקוה ,1954 .תנשב

 ידרשמ לכ תא תרשיש םינותנ ה ה 8 תנשב חמצי וז הלחתהמש תוזחל היה השקו
 .הישעתו תויריעה ,הלשממה 300-כב 1980 תנשב ה א"נע - םינותנ דוביעל ילארשיה דוגיאה 2

 תא ביחרה תרושקתה דרשמ + .רלוד ןוילימ | | חבה לכ לש וזוכירל דקומ ,םויה לש א"ליא
 םע ולש םינותנה דוביע רשוב תובישי ויה הלחתהב .א"נע םוחתב יעוצקמה
 קר ,ןונקת אלל ,םיעצמא אלל ,תורידס יתלב
 %- ה םיבשחמ ירקס ונכוה אל 1981 תנשמ תונושארה תוריחבה ומייקתה 1964 תנשב
 \ 2 0 תוזכרמה הכשלה י"ע הנידמב .דוגיאה ןונקת לע רבודו א"ליא לש הצעומל
 א"לוא םעטמ גולטק אצו + לע קיודמ עדימ ןיאו הקיטסיטטסל ידוגיא לש םתמקהל המזוי החמצ ןכמ רחאל

 דויצ ישמתשמ ןוגכ ,םהיגוסל םישמתשמה בשחמ ימושיי ךירדמ - א"מימ" .קשמב םיבשחמה רפסמ
 ךווטימ .א.י - .ר.יס.נ ,זורוב ,.יס.יד.יס ,מבי .טמיצ לאירתכ תמזויב ,"יצרא

 .וינבו
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 זו
 םידובוע םשייל לחהש לארשיב =
 תועצמאב םימדקתמ םיילהנימ =
 לכוי אל בשחמהש ףא .םיבשחמ =
 לש ומוקמ תא סופתל םלועל |
 תניחבב אוה ירה ,הדשב דקפמה
 םיכלהמ חותינל בושח רזע ילב
 םילדומ תועצמאב םייביטרפוא
 ."המחלמ יקחשמ"'" לש

 וינבו ךווטימ .א.י - .ר.יס.נ תרבח <
 לש קווישה תלחתה לע העידוה
 תחפשממ םישדח םיבשחמ
 .ירויצנס

 תרטשממ טור לאומש מ"צנ +
 לש הערל לוצינ לע דמע לארשי
 עדיה רסחו ,םילכ ןיא" םיבשחמ
 שי ןבלו העפותב םחליהל
 ."תדמתמ תונריע לע דיפקהל

 1975 תנש
 ךותמ) א"נע לע הנידמה רקבמ +

 :(רקבמה ח"וד
 לש יטמוטוא םינותנ דובוע =

 ,יללבה בשחה ףגאב תונובשחה

 רקבמ תורעהל ביגמ רצואה =
 :הנידמה

 רושעה תנש לש ןורחאה
 ,לארשי תנידמב א''נעל ושילשה ן

 זאמ ישונא רוד תפוקת תיצחמב
 יושעה ,ילהנומ רישכמכ בשחמה
 ,ינוונעו ינובשח עדימ קפסל
 הפוקתב ךפה קיודמו ןכדועמ
 ןתינ אלש יעצמאל הנורחאה
 עצבמה ןוגראב וילע רתוול
 ו ל

> 
/ 

 ב 1

 .םולקושש םשב לוקשל שו = ו

 א"נשת ןוושח 1990 רבוטקוא "בשוח השעמ" 4

 ימינפה ןוגראה ירדס תוברל
 םתלעפהו םיבשחמ תשיכרל
 רבעב שמיש ,הרקב תחטבהו
 דרשמ לש הפוקמ הקידבל אשונ
 תובקעב .הנידמה רקבמ
 חכונלו ולעוהש םיאצממה
 םידעצ לע יללכה בשחה תעדוה
 הכישמה ,םייונישו םירופישל
 .אשונב היתוקידב תא תרוקיבה
 תטלחה וייפע - ןכוממ םושיר
 1968 תנשמ ,יללכה בשחה
 השדח תיאנובשח הטיש הגהנוה
 תונובשחה ולהוני היפלש
 אלו זכורמב הלשממה ידרשמב
 ןמזוה ךכ םשל ,רוזיב לש ךרדב
 .שדח בשחמ

 1976 תנש
 סרפ תא לביק לילג היזוע +

 ברה עדיה לוצינ לע הישעתה
 ץראב עדמה תודסומב רגאנש
 .הישעתב ומושייו
 ,ןוינכטב ותדובע םע דבב דב
 התיהש תיתיישעת הדבעמ םיקה
 .תינורטקלאה הישעתה תישאר
 ןץץמאמל תואכ ןתינ סרפה
 לש ירחסמ - ילוהינ - יגולונכט
 האיבהש "םיבשחמ טיבלא"
 תוכרעמו םיבשחמ אוציל
 .םיבשחמ

 רבעב רבכ השיגדה תרוקיבה
 החנמ הדעו יונימב ךרוצה תא
 עבקתש התואנ תיעוצקמ המרב
 ,א"נע תכרעמ לש היתורטמ תא
 לש םלוה לוהינ חיטבהל תנמ לע
 טילחה 1971 תנשב .בשחמ
 תכרעמ ןונכת לע רצואה דרשמ
 1974 ףוסבו תנקותמ א"נע
 .הז ןוויכב לועפל ליחתה
 דוביע יחנומל ןולימ רואל אצו
 א/"'לוא ףותישב םינותנ
 .תירבעה ןושלל הימדקאהו
 רוש םרימע בתכ 1975 תנשב
 ץראב םיבשחמה קשמ םאה"
 הארנ "?ידמ םצמוצמ וא חפונמ
 ןועברבש ,רוש םרימע רמוא ,יל
 םיינורטקלאה םיבשחמה וטלקנ
 ןידה תא דקמל שי ,הנידמב
 הלאשה ביבס בלה תמושתו
 הלאשהמ קתניהלו תיתוכיאה
 .תיתומכה
 לש םתלעפה תויאדכ תא
 ולוכ קשמה תניחבמ םיבשחמה

.* 
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 רב 4 שיא

 ףותישב ,א"ליא ר"וי ,ןויבח בד +
 ץוחה דרשמב ימואלניב הלועפ
 םיילארשי םירנימס ןגראל לחה
 הלועפה ףותיש .הקירמא םורדב
 תוצראה ןיב ןכו תונידמה ןיב
 םוחתב תוחתופמהו תוחתפתמה
 רתויו רתוי ךפה םיבשחמה
 רושימב תוליעפ דקומל
 .ימואלניבה

 1979 תנש
 - ל"ז ץרג ןורהא ומלועל ךלה +

 היישעה זכרמב דמעש שיאה
 .א''נע םוחתב

 תללכושמ םיבשחמ תדבעמ +
 .הנומש תירקב הלעפוה

 תרזעל בשחמ תכרעמ הכנחנ *
 .א''תב חופיט ינועט םידימלת

 לש "קוחרמ הארוה" החתפנ +
 םילשורימ םיבשחמ ידומיל
 .הננערל

 זכרמה תא רוכמל וא ,תונשל +
 ?ודרשמ ןוכימל

 יכסמב ודיוצי מבי יבשחמ +
 .םיינועבצ היזיוולט

 םירווע םידימלתל ליירב בשחמ +
 .םיבשחמ תונכיתל

 תבשחוממ תכרעמ - תינולימ +
 הנושארל ינרדומ דרשמ לוהינל
 .תילגנאבו תירבעב

 רחא רוציי יעצמא לכב העקשה
 וליאכ תחוורה העדה .קשמב
 לוצינב תרגפמ ץראב הישעתה
 הב שיו הנוכנ הניא םיבשחמ
 .המזגה לש הבר הדימ
 ומוציעב אצמנ םיבשחמה קשמ
 תורוד ףוליח ךילהת לש
 רוד לש וינייפאמ .םיבשחמ
 תודיחי םה שדחה םיבשחמה
 תוברו תולודג תויזכרמ בושיח
 דויצ ,לעופב ןורכז ,המצוע
 ,תוריהמו הלוכת-בר יפקיה
 תוטישו תושיג םירשפאמה
 םידוביע ןרקיעש א''נעל תושידח
 םינמז ףותיש ,םיינטלומיס
 .תרושקתו
 לש היתונוכתו היתויוכיאש םשכ
 הדש ושמיש לארשי תלכלכ
 תוכשל ףנע תוחתפתהל הרופ
 םיבשחמה תלתשה ךכ ,תורישה
 ואיבו תושידחה תויגולונכטהו
 תוכשל תוחתפתהל שהח דמימ
 היהתש תוחתפתה ,תורישה
 .א"נעב רתוי םדקתמ בלש

 0-7 דו ד ו



 1980 תנש
 ןהכל דחא הפ רחבנ ןויבח בד +

 .דוגיאה אישנכ תפסונ היצנדק
 ונודנ א"ליא תודעו תרגסמב
 תבחרהל םינוויכ רפסמ
 דמע ןמרטוג רייד .תולועפה
 תינכת השיגה רשא הדעו שארב
 :תיללכ הלועפ
 .םירבח לש יעוצקמ םודוק +
 .לארשיב א"נע תעדות תצפה +
 המרב תוטלחה תלבק םודיק +

 .תימואל
 םע הלועפ ףותיש תבחרה +

 .ל"וח ימרוג
 .א"נעל םייעוצקמ םיטרדנטס +

 1983 תנש
 .השק הלחמ רחאל רטפנ ןויבח בד
 תובר םינש הלהנהה ר"ויכ ןהוכ
 .א"ליא לש דוסיה יחינממ היהו
 ,וולע הלטוהש המישמ לכב קבד
 ,השעש השעמ לכ ,לאידיא שיא

 םישגהל הפיאשה תרגסמב השענ
 םיימואלניב םישגפמ םזי .לאידיא
 הרבחכ לארשי הלבקתה ותוכזבו
 תימואלניבה תודגאתהה - 1217-ב
 .םיבשחמל
 א"ליא תוגלימ תא םזי ןויבח בד
 .תומלתשהל
 ותומ רחאל ,1983 - א"ליא סונוכב
 א"ליא סרפ לביק - ימואתפה
 בושחימה חותיפב םייח לעפמל
 ותמורת לע הכרעהכ ,לארשיב
 היליהק תיינבלו בושחימה םודיקל
 .תראופמ תיעוצקמ

 ל"ז ןויבח בד ש"ע תוגלימ
 :1987 תנשמ תוקנעומ
 ןריבצ השמ 1987 תנש

 שלקב ןבואר
 ןמרפוס ויז 1988 תנש

 'ץיבורבשיט לאומש
 שטיוד ליג 1989 תנש

 ןמגרב דוד

 ימוחתניבה זכרמה

 יגולונכט יוזיחו חותינל
 ביבא-לת תטיסרבינוא דיל

 69 978 ביבא-לת ,ביבא-תמר

 5450315 412882 410984 :םינופלט

 !!!ףוס-ףוס
 ןדיע תליחת זאמ לארשיב םיבשחמה קוש לע רקחמ

 .םיישיאה םיבשחמה

 רקחממ תונהל תוטלחהה לבקמ - התא לכות הנושארל
 :ללוכה
 תרושקת ,הנכות ,הרמוחב םויכ שומישה ףקיה -

 .םיתורשו

 .םינושה םירוטקסב שומשה ירועש -

 .םינושה םירוטקסב קוש ינדמוא -

 1,ססס לש םיטרופמ םינותנ לע ססבתמ גצומה עדימה
 .תולודג תורבח 2007ו תונטק תורבח

 !!החלצהה ןונכתל ידוחי סיסב

 לעפוה רשאכ התיה הינש תוחתפתה
 וז ,עדמל ןמציו ןוכמב "ק'ציוו" בשחמה
 ותסינכ תניחבמ תערכמ הנפמ תדוקנ התיה
 .תימואלה העדותל א"נע לש
 ןוגרא תא ןייצל ילבמ םייח לעפמ ראתל השק
 ,1964 תנשב תובוחרב היהש ןושארה סוניכה
 םיינורטקלא םיבשחמב םימושיי" לע רבוד וב
 םג ."תויטסיטטסו תויטמתמ תויעב ןורתפו
 ןמציו ןוכמב סוניכה ןגרוא 1966 תנשב
 1967 תנשמ .םיפתתשמ 200-כ םע תובוחרב
 המואה ינינבב םיכרענ םיסנכה םויה דעו
 ביבא-לתב 1970 תנשב טעמל ,םילשוריב
 .הפיחב 1976 תנשבו

 ונשה רושעה

 תכרעמ לש התסינכ םע לחה ינשה רושעה
 ,םיבשחמב שומישה םוחתל ןוחטבה
 ןוכימל זכרמה ,רצואה דרשמ הירחאשכ
 1964 תנשב .םירחא םימרוגו (מ"למ) ידרשמ
 הלדג איה ךליאו ןאכמו דויצה תומכ הלפכוה
 .הנש ידמ

 ,1975 תנשב םייקתהש ,רושעה סוניכב
 אשונב ץראב הלחש תוחתפתהה הרקסנ
 "םירובח םימושיי" לע שגדה םשוהו א"נע
 .לארשיב (סח !וחט)

 הפוקת החתפו הפוקת המתח 1975 תנש
 ףנעה תוחתפתה .תירוקמו תינשדח תרעוס
 הפוצר התיהו םינשושב הגוס התיה אל
 יישקבו עוצקמה יישקב םרוקמש םירבשמב
 הצובק הכפה תאז תורמל ךא ,ץראב הטילקה
 היליהקל רבדל "םיעגושמ" לש תמצמוצמ
 לש הלחתה םע תאז לכו תובבר לש תיעוצקמ
 (1975 תנשב) תויללכ תואצוהו םיבשחמ 7
 לש רוצייה ללכשכ ,תוריל ןוילימ 800-כ לש
 .הנשב רלוד ןוילימ וס-כל ברקתמ לארשי
 וס,ססס-כל עוצקמ ישנא 200 לש הלחתהמ
 סוניכב םיפתתשמ 200-מו עוצקמ ישנא
 יצח סוניכב םיפתתשמ 6,000-כל ןושארה
 .לבויה
 א"נע יפוג גוזימ לע טלחוה 1976 תנשב
 תיברמ תא רבד לש ופוסב איבהש ,לארשיב
 תחת תויהל הז חטשב םיקסועה םימרוגה
 דוביעל ילארשיה דוגיאה לש תחא גג תרוק
 םייבויחה | םיווקה דחא | .היצמרופניא
 דוגיא ותויה אוה א"ליא תא םינייפאמה
 לכ תא טעמכ וכותב דגאמה ,ילרגטניא
 עדמו היגולונכט ישנא :א"נעב םיקסועה
 ןה הפיקמ וז היצרגטניא .להנימ ישנאו
 ןיב איה וז הניחבמו תודסומ ןהו םידדוב
 הרצי ךכל ףסונ .םלועב תודיחיה
 תאלעהל המרג ,ינוגרא ןסוח היצרגטניאה
 הירפה הרשפיאש ךכב ,תיעוצקמה המרה
 .ההובג המרב תיעוצקמ הרשכהו תידדה
 הווהמ לבוי יצחש קופיסב ןייצל ןתינ םוכיסל
 .קזחו לודג ןוגראכ א"ליאל ינמי ןמס
 תפמ לע תאצמנ לארשיש איה האצותה
 וז ןכאו ,דבוכמ םוקמב תימלועה םיבשחמה
 ,תאז םע דחי ךא ,ראפתהלו תואגתהל הביס
 םידמועה םילושכמל דימת םירע תויהל שי
 .ךרדב
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 א"לוא וסרפ ילבקמ
 ילאוי סחנפ 'פורפ 1967 תנש

 סחנפ 'ץיבוניבר יפורפ 1968 תנש

 ןמרתלא הרופצ 'פורפ 1969 תנש

 רגרב יבדרמ 1970 תנש

 1971 תנש
 יול .י.נ 'גניא .2 יגלש םחנמ ר"מס .1

 טייח פיליפ 1972 תנש

 1973 תנש
 בשחמ א"בא/א"בא ל"בטמ 31

 .ר ר"מסו רוטרב ןונמא ןרס 2
 רלשיפ

 1974 תנש
 לרפ עשוהי .1
 ןוינכטהמ איגשו ץיבורטנק ,ןנוג .2
 וקחצי המלש .3

 1975 תנש
 לבוירשא 2 | סלזיימ הנוי .1

 1976 תנש
 לש חותיפ תווצ - להנימב םימושיו

 תושארב ל"'הצב םיינספא נ"ע זכרמ
 ןהכ לאונמע ן"סר

 הדור לאכומ ר"ד - בשחמה יעדמב
 ןבא ןועמשו

 ר"ד - םייגולונכטו םייעדמ םימושיו
 יולה ןועדג

 1977 תנש
 חותיפ טקייורפ תווצ - להנימב םימושיי

 ותושארב א"עת לש שכרה תכרעמ
 .לגופ לאומש לש

 יתיא ןולא ,עשוהי לרפ - בשחמה יעדמ
 ינבא םייחו

 1978 תנש
 דודו יבהז בקעי ר"'ד - להנימב םימושוי

 רלויפ
 לאוי - םייגולונכטו םייעדמ םימושויו

 וטודרא

 1979 תנש
 לשא ילע .ו1 - להנימב םימושיי
 ןוכימ זכרמ ,רכשה טקייורפ תווצ .2

 ל"הצב א"ב
 דג - םויגולונכטו םייעדמ םימושוו

 ץרחלא ינד ןגסו למרכ

 דיתעל טבמ

 היהי המו לארשיב םויה א"נע ףקיה המ
 ?אבה רושעב ופקיה
 םא םג ,קשמב דבוכמ םוקמ ול שבכ א"נע ףנע
 תובישחה רחא רגפמ יתומכה יוטיבה
 לע טלתשמו רדוח אוה ;ףנעה לש תיתוכיאה
 הנוק אוה ,הנידמה לש םיבצעה תכרעמ
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 1980 תנש

 תווצ - בשחמה יעדמ להנימב םימושיי

 >"בממו מ"רממ

 ריפש סומעו קרב ןונמא רייד .1

 בוטיחא בינ ר''ד 2

 1981 תנש
 ל"הצ ,א"נעמ ידבוע - להנימב םימושיי
 ,הדור לאכימ ר"ד - םייעדמ םימושיי

 ןמפוג רד
 ,הקיווש בקעי 'פורפ - בשחמה יעדמ

 ילטרב ריד

 1982 תנש
 ,ןמפוג לאונמע רייד - להנימב םימושיי

 סיוו יבצ ר''ד ,חוליש רד
 ויז סומע - םייעדמ םימושוי

 1983 תנש
 ל"הצ - להנימב םימושוו
 תרבחב חותיפ תווצ - להנימב םימושיו

 למשחה
 ירבנע קחצי - םייעדמ םימושיי

 1984 תנש
 תדיחי חותיפ תווצ - להנימב םימושיי

 ל"הצב בשחמ
 זר באוי ר"ד - בשחמה יעדמ
 ק'צרג יאתבש - םייעדמ םימושיו

 1985 תנש

 טקנפ דג - להנימב םימושוו

 ןהכ םרויו רבאג ןרע - םייעדמ םימושוו

 1986 תנש

 ןב ,איגש קחצי ר"ד - להנימב םימושיי
 גרבדלוגו ינורהא ,ירא

 ןרעו איבל הנוי ר"ד - בשחמה יעדמ
 רלסק

 1987 תנש
 לאכימ ל"אס -  להנימב םימושיי

 דלישטור
 סירומ ןגס -  להנימב םימושיי

 טדימשדלוג
 ןינרק דוהא ר''ד - םייעדמ םימושוו
 ןוסלנצכ בקעו 'פורפ - בשחמה יעדמ

 רגנימורטש יבאו
 דרפס הנא - ךוניחב עדימ תוכרעמ

 רגנוז דודו
 בבוח 'פורפ - הישעתב עדימ תוכרעמ

 ץיבורוהו זפלט

 .הלש עדימה תכרעמ לע הטילש ומצעל
 וב םיקסועהו ףנעה לש ילוגסה לקשמה
 עדימה לע ותטילשש ןוויכ תולעל ךישמי
 ילוגסה לקשמה אקוד םלוא ,בחרתתו קימעת
 עדימה םוחתב ולש לאיצנטופהו הלועה
 .ףנעב תונופצה תומייוסמ תונכס לע דיעמ
 רכשש ידכ דעומ דועב םידעצב טוקנל ונילע
 ,הרספהב אצי אל א"נעל תקקזנה הרבחה
 .טרפה תענצל תונכס ןפוצ הזכ בצמ ןכש

 1988 תנש
 רדיר דוד - להנימב םימושוי
 רייד ,ינש ירוא ר"'ד - םייעדמ םימושיי

 בקעיו רקוו ןלא ,איגש קחצי
 ןוסלקוי

 ןסינ םירפא - בשחמה יעדמ
 לווא ר"ד - האופרב עדימ תוכרעמ

 רלפטרב
 חותיפ תווצ -  תויחמומ תוכרעמ

 טנ'גילטניא 'בח ,א''ח עדימ תוכרעמ
 .להטנוקו סקינורטקלא

 1989 תנש
 תוכרעמ ןוא-לא 'בח - להנימב םימושיי

 מ"עב הנכות
 טנ'גילטנוא - 181 - םייעדמ םימושוו

 סקינורטקלא
 ובש ןונמא - בשחמה יעדמ
 - תובשחוממ תוכרעמ חותיפ ילב

 ןייטשדלוג ןבואר
 שורב יקי - בושקית

 לש תוגלמו םיסרפ תוזרכה
 א"לוא

 םיסרפ ןתמב לחוה 1967 תנשמ +
 סרפ ןכו תונויטצמ תודובעל
 ןולעב ןייטצמ רמאמל א"ליא
 דוד לש ורכזל "בשוח השעמ"
 תרבח ידבוע יריכבמ ,ל"ז ןיול
 תמר תוברקב לפנש .ר.יס.נ
 .ןלוגה

 תלהנה הזירכה 1978 תנשב +
 ועדמב א"לוא יסרפ לע א"ליא
 להנימב א"נעב ,בשחמה
 .םייגולונכטו םייעדמ םימושייבו

 א"ליא יאישנו תולהנה ר"וי
 :םויה דעו התישארמ

 הלהנהה ר"וי םיאישנ
 ל"'ז ןורהא ץרג עשוהי ללה רב
 ל''ז בד ןויבח ליז
 יכדרמ ןויקיק ףסוו סיליג
 לאיחי ןולא םייח יננח
 ףסוי ביבר םולש לאנברבא
 ולא רטע | ל"ז בד ןויבח
 הכימ יננח ףסוי בובר

 לאירתכ טמיצ
 ארזע בכוב-ןב

 תיתשתה תבחרה תא רדדועל תבייח א"ליא
 תרושקת תותשרב ,הישעתב א"נע לש
 תויהל א"ליא לע ;הנכות אוציבו תימואל
 לש רתויב בחרה ןוגראל עינמהו ףונמה
 .קשמל שורדה יעוצקמ א"כ תרשכה

 לכ לש םרכז תא הלענ םיגשיהה תריקס תעב
 חותיפל םצרמ תא ונתנש ,א"ליאב םירבחה
 .דוע ונתיא םניא רשאו ףנעה



 םיבשחמה ידדוש
 "סנכיה"ל םיכישממ
 תורמל ,עדימ ירגאמל
 דודשל ,הנגה יעצמא
 בונגל ,רוסאו ידוס עדימ
 תונכות ,תורוחס ,םיפסכ
 קוחמל .תובקע לכ קלסלו
 לבחל ,םינותנ יצבק
 לש םיירחסמ םינותנב
 ,םיקנב ,תויקסע תורבח
 םגו אבצ ,הלשממ ידרשמ
 לגרל וא םירחתמ תומרל
 םהילע תעדלו םהירחא
 םיקזנה .רבד לכ טעמכ
 םיעיגמ תורוחסו םיפסכב
 םישקו םישדח םיאישל
 םינוילימ תורשע ,ןדמואל
 .5 דראילימכ וליפאו
 ומכ תטשפתמ העפותה
 םגו לבת יבחר לכב ןטרס
 .לארשיב ונלצא ,ןאכ
 לוק" בתכ ,רוצ ןורימ
 עדמל "לארשי
 הבתכב רקוס היגולונכטו
 דוש ירופיסמ המכ האבה
 דציכו םיבשחמה
 היעבה םע םידדומתמ
 .תכלוהו הפירחמה
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 הוו שש 7-7 7 == דיל

 תוצראב יטייבוס ןכוס היה יווקמ סלרא'צ
 סכמה תונוטלש י"ע דאמ שקובמ ,תירבה
 ךשמ .תולודגה "ויתוחלצה" לשב ינקירמאה
 תירבל יווקמ חירבה 80-הו 70-ה תונש
 םכחותמ יגולונכט דויצו םיבשחמ תוצעומה
 .תויטסינומוק תונידמל אוציל רוסאה ,רתויב
 תורבח עברא לש םלשומו יקוח יוטיכ תחת
 יווקמ "אציי" הינרופילקב תוינקירמא אוצי
 .תינקירמא היגולונכט לש תורידא תויומכ
 הלעהש לככ םיטייבוסה רובע הנק אוה
 ,םיבשחמה דויצ תא .םתשירד יפל ,ותשרב
 תועצמאב רזופמב הנק ,הנכותו הרמוח
 ריתסהו םיינכט םייוניש וב ךרע ,הנשמ ינלבק
 ,םיבשחמה וזראנ ךכ רחא .דויצה רוקמ תא
 םידעיל םידרפנ וחלשנו ,םיקלחל םיקרופמ
 שטשטש םינמז חול י"פע ,הפוריאב םינוש
 .לבקלמה דעיהו רוקמה לש | תובקע
 תוריהמבו בטיה ול ומליש ,םיטייבוסה
 .תיברימ
 עדימ רבטצהל לחה ינקירמאה סכמב
 ןכוסמ העידיו תויתרגש תורוקיבב ורוקמש
 הנכותו/הרמוח םיבשחמש 618 לש יומס
 ,קספה אלל מ"הירבל םימרוז בחרנ ףקיהב
 .ינקירמאה קוחה רוסיא תורמל
 םיבשחמ אוצי לכ ירחא דומצ בקעמ לטוה זא
 סלרא'צל סכמה עיגה ךכ .תורז תונידמל
 תרתוכה םע קנע תועדומ םסריפו יווקמ
 לכב וצפוהש ,ולש םוליצו "אגאדפס"
 .הרטשמהו סכמה תונחת

 רצע הדנק תרטשממ ,'גרופ ינד יארוט בר
 ןולסט רפכב ןטק לטומב הפק תקספהל
 םינפב עתפל ןיחבה ןיעה תיוזב ,ןוקוי זוחמב
 שיאה ."םישקובמ" תזרכב ןכל םדוק הארש
 150 לקש ,קנע היה חונינ הניפב ולומ בשיש
 .תדוכלמב לפנש דשח אלו ,53 ןב ,ג"ק
 רגסוה יווקמו ותוא רצע 'גרופ רטושה
 .ןידל דומעל ידכ תירבה תוצראל
 בשחמ יוקמ | הנק 1982 | תישארב
 ללחה תוינכתב לצנל וצר םיטייבוסהש
 הווסומ ותוא זראו ותוא קריפ אוה .םהלש
 סוטמב .הנוט :-כ לקשש לודג זגראב שדחמ
 קרופ םש ,וקיסכמל זגראה סטוה יטרפ
 םיכמסמ תפלחה ךות רחא סוטמל הלעוהו
 .םדרטסמאב הנטק הרבח ,שדח דעיל םיבזוכ
 לש ובנז לע "בשי" רבכ ינקירמאה סכמה
 ןוטסויב םייניב תיינחב תחנ סוטמה .יווקמ
 תא ונממ ואיצוהו ורהימ סכמה ינכוס .ססקט
 ןושארה עגרהמ ובקע וירחא ,זגראה
 זגרא ןעטוה ומוקמב .וקיסכמל ותסטהל
 .ההז לקשמבו ולדוגב קוידב המוד
 לק רוחיאב םדרטסמאל אירמה סוטמה
 ,"ריאסיווס" סוטמל ןעטמה רבעוה םשמו
 ךיריצל אירמהש ,יווקמ עבקש ביתנה י"פע
 זגראה ןעטוה ןורחאה בלשב .הניול םשמו
 הבקסומל סטש ,"טולפוריא" סוטמ לע דבכה
 .םויב וב
 הפועתה למנב "טולפוריא" סוטמ תחנשב
 לולסמל הנפוה ,הבקסומב "2 וביטמרש"
 וקרפ ב"גקה יניצק .העש יא-כ ךשמל ידדצ
 למנה תא ובזעו תוריהמב רקיה זגראה תא
 .סכמה תא רובעל ילבמ
 ןוילעה דסומה ,הבקסומב ללחה רקחל ןוכמב
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 ,מ"הירב לש ללחה תוינכת תנווכהו חותיפל
 תעגהל םייניע ןוילכב םיחמומה וניתמה
 תשגרהב ובבותסה םלוכ" .בושחה ןעטמה
 ונחלצה" - יסור ללח ןעדמ רפיס - ,"גח
 "!ותוא גישהל
 .תוריהמב חתפנ קנעה זגראה
 דגנל .םיחכונה לש םהינפ לע ואפק םיכויחה
 ,לוח הברה ,לוח קר היה תושוטלה םהיניע
 סכמהמ ןטק קתפ ואצמ זגראה תניפב
 תומרל רשפאש בשוחש ימ" :ינקירמאה
 עיגמ - תירבה תוצראמ רוסא בשחמ דודשלו
 "!ול ונחלשש ישה תא לבקל ול
 ושפיח 1983 ץיקב הדנקב יווקמ רצענ רשאכ
 תוינכות תבינג לשב םג םינקירמאה וירחא
 לש וסיכב ,"יפסקאס" תרבח לש קנעה בשחמ
 תונריע ךכו ףייוזמ ןוכרד הלגתנ יווקמ
 בונגל תיטייבוס המיזמ הלכיס ידנקה רטושה
 םג אלא ,בשחמה תא קר אל תירבה תוצראמ
 .ולש תורקיהו תוידוסה תונכותה תא

 םלועה יבחרב םיבשחמה ידדוש לבא
 םמע תודדומתההו לודגב חילצהל םיכישממ
 רתויו רתוי השק תיניעידומ המישמל תכפוה
 .תובר תונידמב

 דויצ תא וקריפ תוינמרגה תורבחה שולש
 ול ופריצ ,שדחמ ותוא וזראו םיבשחמה
 ,"שאמלא" תרבח לש םיפייוזמ אוצי יכמסמ
 לש ותלהנהב ,"תוינמרג תונוכמ" םשה רוציק
 לש םייומסה ויפתושמ דחא ,גינק ןגרוי סנאה
 םיפתושה ינש ובר 1979 ףוסב .ןזואקוסקורב
 ןזואהסקורבו הטולמ תוחרבהל םיירקיעה
 דויצ םרוז דציכ רוקחל ליחתהל "81-ל םרג
 תוכרעמ" לש הווסמב מ"הירבל בר םיבשחמ
 ."תינורטקלא הרקבל
 תורישי וסימעהו םיינשה ורהזנ אל םג םעפה
 ורדפ-ןאס למנב תיטייבוס הינא לע
 הטישפ הכרענ זאו ספתנ דויצה .הינרופילקב
 ןזואהקורב .סל'גנא סולב תורבחה ידרשמ לע
 ומלענ זאמו הפוריאל 1980 רבמטפסב טלמנ
 שגוה םיפיעס 60 ןב םושיא בתכ ,ויתובקע
 ןמ וטלמנ םיסוס"ה ךא ,טפשמה תיבל
 "!הוורואה

 לצא תחא הנידמ ינכוס לש לוגירו האנוה
 רשאב ,ליעל םירופיסה ינשל םיינייפוא תרחא
 הנכות ,הרמוח תגשה איה הרטמה
 - םיבשחמה םוחתב ההובג היגולונכטו
 .תונידמ ןיב עדימה תמחלמב לגדה תניפס
 תריגס - לכ ןיעל תורורב תורטמהו תוביסה
 חתפתמה םוחתב יעדמו יגולונכט רעפ
 יפכ םינמורה וגהנ ךכ .המוצע תוריהמב
 ינמורה ןויבה שאר ,הפי'צאפ ןוי רפסמש
 !תירבה תוצראל קרעש
 ,וקסנאמ רמא - "רקחמ לע ףסכ ונאצוה אל"
 ןויכז דעב ונמליש אל" .הינמור תלשממ שאר
 ,םיגולמת לכ םלשל םיכירצ ונניא ,ןוישר וא
 הממ ןטק קלח קר אוה ונלש הדובעה ריחמו
 אל ונתאמ שיא .הלוע ברעמב הדובעהש
 תורצב תויברעמ תורבח המכ תוארל עתפוי
 ססקט" תרבח דחוימב ,רצק ןמז ךות
 ונביואמ הבינג" .ב"הראב "טנמורטסניא
 םג איה אלא רתוי הלוז קר הנניא עבשומה

 ונילעש ןוויכמ ,תירטלורפה תימואלה ונתבוח
 רמא - "ולש קשנב םזילטיפאקה תא סיבהל
 רייס רשאכ ,הינמור אישנ ,וקסשא'צ יאלוקינ
 םיינורטקלא םיבבש לש תידוסה הדבעמב
 .תירבה תוצראמ ובנגנש
 תוחפ אל םה םיבשחמ ידדושש םכדמלל
 .תונידמ יגיהנממ
 דושב דבכנ קלח שי הינמורו מ"הירבל
 תודיעמ םויה דע תודבועה ,םיבשחמ תובינגו
 בשחמ תועישפל תוביסה םלוא !בטיה ךכ לע
 תימלוע הכמל וכפה הנכותהו עדימה דושו
 ,םינווגמו םיבר םיעינמה .80-ה תונש רושעב
 תואצמהו עורפ ןוימד יריתע םימעפל
 .ןתוטשפב תוינואג
 תוצובק 6-ל םתוא גווסמ קלופ לואר
 דבועה (2 :שלחה שיאה (ו  :תוירקיע
 (4 ;ותלוכיל לעמ יחה דבוע (5 ;לכסותמה
 ןיבור" (5 ;םירחא י"ע לעפומה שלח שיא
 הלכלכ יקנעמ בשחוממ עדימ דדושה "דוה
 םישנא (6 ;ומצעל ללשה תא רמושו הישעתו
 וא תיטילופ תיגולואידיא היצביטומ ילעב
 .תילאיצוס
 תועצמאב םיעשופ לש םייפוא חתונ רשאכ
 םירקוחה ועיגה ,ב"הראב וטפשנש ,בשחמה
 לעב ,יטנגילטניא דאמ םדא :אבה ןויפאל
 השיג לעב ,תיסחי ריעצ בורל ,ץימא ,המזוי
 המרב דאמ רשכומ ,בשחמה לש טלפ/טלקל
 .עשפה עוציבל היצביטומ לעבו תינכטה

 תא יעוצקמ סנכב םעפ הנמ לבוי המלש
 בשחמ תעישפ לש תורבתסהל םיביכרמה
 וב שי" - רמא אוה - "םדאה" .ךכל םינוכיסהו
 יותיפ לומ דמוע ישיא רסומ לש יכרע רוערע
 5 .ודגנ בצייתהל דאמ ול השקש םוצע
 עשפה תורבתסה תא ותעדל םירצוי םימדקמ
 םדקמ ,רשוי רסוח םדקמ :בשחוממה
 העינמ ירדס רדעיה לשב יותיפ) תונמדזה
 .עינמה םדקמ ,(לורטינו

 םידדושה דעצמ

 יעשפ תא גרדל 1984-ב וסינש םיחמומ
 שארב ביצה ,םתוחיכש יפל בשחמה
 םוקמב ."התבינגו הנכות תקתעה" המישרה
 ינשה
 ;תיקוח יתלב םינותנ תנזה (2
 ;ןתקיחמו תויטנגמ תומושר יוניש 3
 ;ןודזב הלבח 64
 ;עדימ תבינג (5
 ;בשחמב יקוח יתלב שומיש (66
 יטנגלא דוש - תיקוח יתלב םיפסכ תרבעה (7

 .םירותפכ תציחלב
 - .םיטמוקנב דוש 8

 שארל העיגה עדימ תבינג יכ הארנ ךא
 .םיבשחמה דוש לש דעצמה

 םישנא לצא אקווד ינוציק יוטיבל םיאב הלא
 ומכ הלודג הרבח לש םיקסעומ ,םינפבמ
 ויה "ןומאב הליעמ" .קרוי וינב 18א1 לשמל
 תא אטבל ידמ תוכר םילימ הז הרקמב
 הנווהת "הריפחמ הדיגב" םילימה .השעמה
 .תעלוק הרדגה
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 בשחמה לש הרוכבה תעפוה ינפל שדוח
 אישנ ןגס ,ןמטרו דיווד לביק ,מבי לש ישיאה
 ..ולש רזעה רפס תא ויהואב "ראמקט"
 האצי קושל ותאיצי ירחא תועובש העברא
 םימאתומ םינקתה 25 םע קושל הרבחה
 קי" רפיס ךכ - שדחה בשחמל אילפהל
 .(17 ,"םיבשחמו םישנא") 1981-ב ןאללקמ
 "רמקאט" לש תוזירדזהמ המשרתה מבי
 ינוילמ תורשע ףרג טרפלא ןיטרמ האישנו
 וירחתמ תא םידקהל ותחלצהמ םירלוד
 .םיאנקמה
 שמיש אוה ,מבי יריחבמ היה ,ןמדרא םאיליו
 תוכרעמ רוציי וק להנמ לש ההובגה הרשמב
 תשביל הרבחה לש קווישה תצובקב דרשמ
 שקיב אוה !קוחרה חרזמהו הקירמא
 םישדחה הירצומ לע םדקומ עדימ טרפלאמ
 העדוהב ועיפויש ינפל ,"ראַָמקְט" לש
 ...תונותעל
 אישנ לא תומוזי תוינופלט תוחיש תרדסב
 תרושקת תותשר ינקת לע ול רסמ הרבחה
 תווחל ליאוה םג .םייפקיה םירצומ שכר ןכו
 היה טרפלא .םבוציעו םירצומה לע העד
 .מבי לש המחה בלה תמושתמ הצורמ
 ונא" ויתונווכ תא ןמדרא הליג 12-ה החישב
 תא בוזעל םיצורה .םיריכב מבי ישנא תצובק
 תופסותל תיאמצע הרבח םיקהלו הרבחה
 םישדח םירצומ 40 רבכ וננכת .ישיא בשחמל
 "ךלצא שגפינו אוב" ."תועקשה ןוה םישפחמו
 אישנ ןגסל רודכה תא ןמדרא קרז -
 לש םניא םירצומה" .ןמטרו דיוויד "ראמקט"
 הרבחל ןיאו" ענכשל ןמדרא הסינ - "מבי
 תועשב םתוא ונחתיפ יכ ,םהילע תויוכז
 "!יאנפה
 ,אישנל דימ חווידו יותיפהמ גייתסה ןמטרו
 סנכנ אוהש בטיה ןיבה הלה .טרפלא ןיטרמ
 תא ןימזה ויתוששח תורמל .םישקומ הדשל
 שקיב ןכ-ינפל םיימוי ךא ,השיגפל ןמדרא
 תורבח" :ץחל םהדנה ןמדרא .התוא לטבל
 םתא .חקמה לע תודמועו תונינעתמ תורחא
 .היולג הפונחב ףנפנ "!םימיאתמ םיארנ
 ףשח םעפהו בוש ןמדרא רשקתה ,םוי ותואב
 רטפיהל מבי תוחוקלל העצה .ידוס עדימ
 ץ6-ה תא לבקל ,םילודגה 3270 יפוסממ
 דובעל םהל רשפאיש ,יפקיה דויצ תפסותב
 - "םינוילמ הווש קושה" .3270 בשחמ םע
 ברסי םא .השק המלידב היה טרפלא .רמא
 הנעי םא .רידא קוש דיספי ןמדרא תעצהל
 וא ,מבי לש תיטפשמ העיבתל יופצ אוה הל
 עדי תריכמב ןמדרא ול השעיש ליגרת
 ?תיקוח אל העצהה ילואו .תרחא הרבחל
 םע טרפלא טבלתה - "?תונקל אל וא תונקל"
 השק התיה הערכהה .םלש הליל ותייער
 רבעמ ,תירסומה ותבוחש שח טרפלא .רתויב
 יתלב דעצל ותוא תצלאמ ,תיקסעה תורחתל
 ויתוחוקלמ קלחו קוחה יניעב ןוכנ ,יתרגש
 םירחא םירחתמ יניעב רומח ךא ,וירחתמו
 רשקתה תרחמה רקובב .תרחא םיגהונ ויהש
 וינב קנומראב מבי זכרמל טרפלא ןיטרמ
 ךכ לכ עורג הז םא ונחבתש יאדכ" :קרוי
 תוריהמב הלעפ מבי .רמא "!םתא וטילחתו
 םיינש ובצייתה תורופס תועש ךות .קזבה
 לש ודרשמב הרבחה לש ןוחטבה יניצקמ

 ןכוסל ותוא וכפה םה .דנלבילקב טרפלא
 תא תולגל הרטמב הרבחה לש יאשח
 ןופלטל רבוחמ הטלקה רישכמשבכ ...םידגובה
 שקיבו ןמדרא לא רשק טרפלא םזי ולש
 רבכ ןורחאה .ותעצהב ןודל ידכ ומע שגפיהל
 ירצומ תא הליג .תופפכה לכ תא ריסה
 תינכותה" .ישיאה בשחמל מבי לש ךשמהה
 הצובקה ונאו ונידיב תואבה םייתנשל מבי לש
 לש הלאב תורחתהל ןהמ תוללכושמ םיעיצמ
 השיגפב "!הלש תא ץיפת הרבחהש ינפל ,מבי
 אל דרופמטסב - טרפלא י"ע הטלקוהש
 ואב הלא .מבי יריכבמ םיינש דוע ופתתשה
 שגפיהל שרד טרפלאש ירחא קר דנלבילקל
 .םמע
 ותיבב טרפלאו ןמדרא ושגפנ 1982 טסוגואב
 םשב הרבח ונל שי" .דרופמטסב ןמדרא לש
 םיצור ונאו קרוי"וינב 'י'גולונכט 'גדירב'
 ףשחו ןמדרא רמא ."הפתושכ ראמקטב
 .מבי ירצומ לש םיידוס םיטרפ
 םיפתושה ינש תא שוגפל שרד טרפלא
 שאר ,טכרבגא סיאול ,םיסדנהמה ,םירחאה
 ;ישיאה בשחמה תא ןנכתש שיא ו2 תווצ
 הנכות החמומ ,סנרויטס רטיפ ינשהו
 רעיש מבי ט"בק ,בגא .קרויזוינ ןואטקרוימ
 .הדיגבל םיפתושה םה הלאש ןכל םדוק רבכ
 עיגהל םתלוכיו השולשה לש ריכבה םדמעמ
 לועמל םהל ורשפיאש םה מבי תודוס לכל
 םישוע םתא המל" .וחמצ הב הרבחב לודגב
 ,המוצע הרבח מבי" .טרפלא לאש - "?הז תא
 "ונמצע תוחוכב םירבד תושעל וניצר לבא
 .ובישה
 דציכ גיצהו ןנכית רבכ ,היחה חורה ,ןמדרא
 ןיב םכסה גישהל שקיב אוה .עדימה רבעוי
 ,'רמקאט" ל "'גדירב"
 השולשה וארקנ 1982 רבמטפסב ו3זב

 אלל ."םירטופמ םתא" .מבי אישנל עיתפמב

 ךכ ךות .םטפשמ חתפנ םויב וב .סקט ינוניג

 רוע וריגסהו הזב הז ודגב השולשה יכ הלגתנ

 תיב עבק ,ורבשנש ירחא .הליעמ השעמ

 וא םשיל ,תולגל רוסיא" ד"ספב טפשמה
 עדימו מבי לש םיירחסמ תודוסב שמתשהל
 ,הדיגבה םוימ רבעב תורוכשמ רזחה ,הלש
 ,דבכ יפסכ סנק ,םיבשחמב הקוסעת רוסיא
 ."השרפה םוסרפ רוסיא וליפאו
 מבי תרבח יריכבמ ,השולשה וחילצה וליא
 תגפוס הרבחה התיה ,תינודזה םתמיזמב
 ויה הב ,הדבכ ,המולהמ רתוי ןוכנ וא ,הכמ
 םירלוד םינוילמ תואמ קר אל ןוימטל םידרוי
 ןיטינומ רוערע אלא םיחוורו העקשה לש
 .בר ןמז ךשמל הרקויו

 90% יכ אצמ ,1984-ב הינמרגב ךרענש רקס
 הרבחה ידבוע י"ע ועצוב בשחמה יעשפמ
 תגשהל ןויסנ וא לוכסתו םעז לשב "םינפבמ"
 בורב .הרבחה ןובשח לע םיריהמ םיחוור
 םינתינכות תאז ושע םירקמה לש עירכמה
 ילעב ףאו םיקנב ידבוע ,בשחמ יליעפמו
 םלוס הצקל ועיגהש דאמ םיריכב םידיקפת
 תחא רשעתהל ךרד ושפיחו םהלש הריירקה
 תיחנהלו הבל בלב הרבחב םוקנל וא ;דימתלו
 .םיקסעלו ןיטינומל השק הכמ הילע

 ןוילגב בטיה ןייע א"תב הרובעתה טפוש

 הריבע לשב העונתה ןיירבע לש תועשרהה
 ליטהש ינפל .םודא רואב הריצע יא - הרומח
 אלל שדח ןיירבע וינפלש םשרתה שנועה תא
 ןוילגש עדי אל טפושה .תושק תועשרה
 תוריבע ויה םשאנל .ףייוזמ וינפלש סיפדתה
 ןוישר תלילשב הרמגנ תחא ןהמ ,תורומח
 היה הב םיכרד תנואת לשב םינש המכל
 .םשא
 רבועה הרטשמ שיא ,בשחמה ליעפמ
 לביק ףאו ןיירבעה לש רבח היה תורמשמב
 טימשהו בשחמה תא קרס אוה ,האנ םולשת
 לביק ךכו ...תורומחה תוריבעה תא וכותמ
 .לק שנוע םשאנה

 תועשב ?ילופאנב קנבה דוש לע ודיגת המו
 תוצצופתה הללוחתה 198ו ץיק לש רקובה
 ךותב .ריעה זכרמבש יקלטיאה קנבב הרידא
 אל ,יוניפה תלהבו סרהה ,ןשעה תורמת
 רדחל רשייה סנכנש םדאב שיא ןיחבה
 .בשחמה
 םירדש רגיש בטיה תנמוימו תיעוצקמ דיב
 ,ץיווש ,הילטיאב םיקנב וו-ל םינפצומ
 לש םולשת תודוקפ ןתנ אוה ,הילגנאו הינמרג
 ןוילמ ,שיא ו11-ל גנילרטש תוריל ןוילמ וו
 !דחא לכל רחא
 "רדש"ה תרבעהמ תורופס תוקד ופלח אל
 תא לבקל םיקנבה לכב ובציתה שיא וודו
 .ףסכה
 ושקבתנ תוחוקלהו ודשח הילטיאב םיקנב 3
 "קר" הצרש חרזא ספתנ דחא קנבב .ןיתמהל
 חרזא לבא .םוכסהמ גנילרטש תוריל ןוילמ %
 ט"שיל ףלא 750 לביק ,ךיריצב קנבל אב יטירב
 הטנומל דימ אירמה םשמ .תיאקנב האחמהב
 תא ריבעהל ימוקמה קנבב שקיבו ,ולרק
 ךשמ םש םג .הלאוצנו סקארקב קנבל ףסכה
 !ועיגה םע דימ ףסכה תא והשימ
 1ו-ה תיפונכ יכ ררבתה לופרטניא תריקחב
 תא הלצינ ,םינפבמ שיא םע בטיה הלעפ
 ,הילטיאב םיקנבה תריגס ןיב תועשה ישרפה
 הפוריא ןיב תועש ישרפהו ולרק הטנומ
 ןיבמ .תועדה לכל קירבמ דוש .הקירמאל
 ט"שיל ןוילמ 7 .םידחא קר וספתנ םימשאה
 .ילופאנ לש קנבב םירסח

 ...הסנכה סמ תא "םירכומ"

 הסנכה סמב הנורחאה עדימה תפילד
 ןטרס !םודא רוא הקילדה הרטשמה בשחמבו
 הביל בל לא רדחו טשפתה םיבשחמה דוש
 .תיתרטשמהו תיתלשממה תכרעמה לש
 ,רבעשל הרטשמ יניצק ,תוריקח ידרשמ
 םיכרד םישפחמ ושרפש ל"הצ יניצקו
 קייודמ עדיממ רתוי הווש המו .םיחוורל
 ?ל"הצ וא הרטשמ ,הסנכה סמ לש בשחמהמ
 סמב םייטרפ םירקוח 13 + םיריכב םידיקפ
 םימושינ לע יוסח עדימ ורכמ הסנכה
 "םח לע" וספתנ םהמ 2 .םייטרפ םירקוחל
 .יטרפ רקוחל עדימ ריבעהל םכרדב ויהשכ
 ,שוכר ,םייקסע םינותנ .דחושל הרומתב לכה
 תוריקח ינותנ ןכו םיסכנו תונוכסח ,תובוח
 היה אישה .תילילפ הריבע .הסנכה סמ
 ידרשמל הדוקפ לש הילימיסקפב הרבעה
 .הרטשמה לש הטישפ הייופצש תוריקח
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 איה םירקוחה דחא לש ותייער יכ ררבתה
 הניצקה .העידיה הפלד ךכו הרטשמ תניצק
 - םיניוצמה םירוחבה בטימ .דימ הרטופ
 ודמעויה ורצענ ,רבעשל הרטשמ ירקוח
 .ןידל הארנכ

 דבוע ,םיפתוש ,םירחתמ לע םדקומ עדימ
 רתויו רתוי אוה ילאיצנטופ חוקל וא ,חרסש
 .םיקסעב עירכמה םרוגה
 םייטרפ תוריקח ידרשמב גשוה לכה
 םייוסח םירגאממ עדימ תפילשב וחמתהש
 םינפה דרשמ ,הסנכה סמ ,םיקנב ,ל"הצ לש
 .םיבר תורוקמ דועו
 ,ידנוב דוד לא יטרפ רקוח עיגה לשמל ךכ
 דנא לד" תרבח לש א"ת ףינס שאר
 תוכיאב רידא עדימ ול עיצהו ,"טירטסדיירב
 וססס - ריחמה .הסנכה סממ רשיה תומכו
 .קיתל לקש
 "תונורחא תועידי" ןותעל רבדה עדונשכ
 ,רצואב םיסימה ףגא ישאר תבוגת השרדנו
 םה ,תקרב יכדרמו שיבג השמ ,יאבג םרוי
 !עדימ "תמירז" לש תורשפא לכ ףסה לע וחד

 תרבח לע יוסח ח"וד ידנוב רגישש ירחא קר
 סממ עדימה תופילדב הריקח הלחה "קבוד"
 עדונ הסנכה סמב עדימה יפילדמל .הסנכהה
 .ץחלל וסנכנ םהו םדגנ הריקח תלהנתמש
 ךכ רחאו המ ןמזל הזרכוה "טוחלא תממד"
 הפילדה השדוחשכ ,םיקיתה יריחמ ולעוה
 .הסנכה סמ בשחממ
 גשוה זאמ הנשמ רתוי לש רוחיאב ךכו
 סמב הריקח החתפנ ,הנושארל עדימה
 .רתויב םירומח ויה םייוליגהו הסנכה
 תא דומאל וחילצה אל הסנכה סמ ידרשמב
 חרזאה ןומא ,רורב דחא רבד ,קזנה לדוג
 תונדשח ,םיסיסרל ץפונ תכרעמה תוידוסב
 הזה יוליגה ירחא הלועפ ףתשל תונוכנ יאו
 .הסנכה סמ תונימאל ופיסוי אל
 ינותנל השיג לע הנפצהו הנגהל תוטישה לכ
 המכל רשאכ ,תודימע ןניא הסנכה סמ בשחמ
 תקלחמ ומכ ,םייזכרמ םידיקפת ילעבמ
 קית לכל תטלחומ תישפוח השיג ,תוריקח
 םייטרפ םירקוח תועצמאב ,ןכבו .ץראה לכב
 םינינעמה וחילצה ,םידחושמ סמ ידיקפו
 םיסכנ ,ןוה-תורהצה לע קייודמ עדימ גישהל
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 םישנא לש תוסנכה םג רתוי תוקוחר םיתעלו
 וא ,רבעשל םיפתוש ,םמע םיכסכוסמ ויהש
 .םינכוסמ םירחתמ םתס
 ,"תכרעמה תא תיטמרה רוגסל רשפא יא"
 סמב םנשי" .שיבג השמ סמה ביצנ ןעט
 םיעורא ורקיש ריבסו םידבוע 3500 הסנכה
 סמה ביצנ - ץיבוניבר ריאי רמא ",הלאכ
 .רבעשל

 !הברהו ,ףסכ קחשמה םש
 דיקפל רתוי לודג יותיפ תויהל לוכי המ"
 וא לקש 2,0007-כ עצוממב רכתשמה יתלשממ
 לש די יחמב רשאכ כ"בש/הרטשמ רקוחל
 לבקמ אוה בשחמהמ יוסח עדימ תפילש
 םינותעה דחא בתכ "?קיתל 5 וא לקלש 0
 .השרפה תא רקיסש
 לש םרצעמ םעש בושחל תוממתיה וז היהת
 תפילד תרצענ םייטרפ םירקוחו הלא םידיקפ
 תוריהז הנייהתו הנללכתשת תוטישה ,עדימה
 ,םינפוצ ,תומיסח תלטה - הבושתה .רתוי
 לע םירומח םישנוע תלטהו רודימ תרוקיב
 .בשחמה ידדוש

 דרשמ איה ץראב בשחמ דושל תרחא המגוד
 םיזרכמב וכז תוילכלכ תורבח המכ .ןוכישה
 ורצענש םייטרפ םירקוח תרזעב םייתלשממ
 .הסנכה סמ תשרפב
 דרשמ לש יזכרמ בשחמל ורדח םירקוח
 תורחתמ תורבח לע םינותנ ופלש ,ןוכישה
 תא וריבעה םידיקפל דחושו בר ףסכ תרומתו
 .ותוא ונימזהש תורבחל עדימה תודוס
 - הנידמב רתויב תובואכה תויעבה תחא וז"
 םירומאש םיבשחממ ידוס עדימ תפלדה
 ךירצ .םיטלחומ תוניסחו תוידוס לע רומשל
 עדימה תגשה תא םימזויה םינכרצל עיגהל
 בשחמה דיל םיבשויה הלאלו תיקוח יתלבה
 רמא ךכ "!דחוש תרומת ערימ םיפילדמו
 שוליב גלפמ שאר ,סחנפ םייח דקפיבר
 .הרטשמב

 הירורעש הצצופתה 80-ה תונש תישארב
 בטיה תנגרואמ היפונכש הלגתנ רשאכ הלודג
 ךרע סממ םילקש ינוילמ המרמב האיצוה
 .אילפהל הטושפ התיה הטישה .ףסומ
 הרגש ,תויביטקיפ תורבח 30 המשר הצובקה
 .סמ ירזחה השרדו ויה אלש תוקסיע יחוויד
 ,יוכיזה תוארוהב לפיט סמה ידבועמ דחא
 ןתמ דע ,םושירב תלבוקמהו תימשרה ךרדב
 תונובשחל רשיה בשחמהמ יוכיז תארוה
 תימרתה .תויביטקיפה תורבחה לש םיקנבה
 ולע םירזחהה יכ ,תיתרגש תרוקיבב התלגתה
 .ריבסה לע

 ?םישוע המזא

 החוטב בשחמ תכרעמ ול שיש בשוחש ימ"
 רמוא "!לוחב ושאר תא ןמוט - ןיטולחל
 תוצראב םיבשחמ ןוחטב שיא ,ןמוינ רטיפ
 .תירבה
 איה בשחמ תחטבא לש סליכא בקע"
 השמ ןעוט "בשחמה לש ץוחו םינפ תרושקת
 שומיש לשב הפיקע ךרד אצמית דימת" ,רפש
 וא הרבחל םאתומ ימוקמ חותיפב שומיש - ןורתפה .םייונק החטבא יעצמאב בחרנ
 .ול קר ידוחיי חרואב דסומל



 בשחמה תביבסב םייזיפ ןוחטב ירדסל רבעמ
 תועש 24 הדומצ הרקב ומכ) דקומה תדוקנ
 תרוקיב איה (בשחמה ביבס הממיב
 .בשחמה תולועפו םיליעפמ/םישמתשמה
 ליעפמ ימ ,הנכות תועצמאב קייודמ םושיר
 לש הרקמ לכב היהי ןתינש ךכ .תנכתמ ימו
 לולע/יושע ימ תוריהמב רתאל םינותנ תפילד
 .הערל םהב שמתשהל
 בטיה רדוממ בקעמ .םידבוע תונמיהמ תקידב
 דגנ םעז ינמיס םילגמה םידבוע ירחא

 וא םתוגהנתהב ימואתפ יוניש וא ,הרבחה

 .םהייח תמרב

 םירורב ןוחטב יעצמא תבצהו הנקתה

 ימל ,בשחמב רגאנה רמוחב רודימ תעיבקו
 יוניש וא הסנכה/הפילש רשאל תויוכמסה
 .גווסמ עדימב וא םינותנה רגאמב
 ףוסב ינקירמאה ריואה ליח הסינ לשמל ךכ
 וליכהש םיבשחמ ןיב דירפהל 707-ה תונש
 תוחפ רמוח ןיבל רתויב ידוסו ידוס רגאמ
 תכרעמ .עדימ תפילד עונמל ידכ ,גווסמ
 הדובע רשפאל הדעונ (א!ט!ווט) סקיטלומ
 ,(טוסטא ווחוש) ןמז תביטח י"פע בשחמ ישנאל
 ומרג םינתינכות תויועט יכ החכוה ךא
 טקטזגווחפ) הלעפה תכרעמו םישובישל
 לש תוינכות ליבקמב ץירהל התסינש (צֶץֶוטחו
 הליעי יתלבכ החכוה םינוש םישמתשמ
 .ידוס רמוח תנגהל
 תא קודבל ידכ - ירוקמ ןויער הלעוה ןאכו
 לש הצירפ תווצ ןמזוה תכרעמה תוחיטב
 עיבצהלו תכרעמל ץורפל ידכ ,רקחמ תרבח
 תוצרפה לכ תא חותפל הרטמב ,הייוקיל לע
 .תוירשפאה
 העקשהב הדובע תועש 100 ועקשוה ליגרתב
 הצירפ תודוקנ 7 תווצה הליג זאו 81500 לש
 לכ .םינוש םימוחתב בשחמל תוירשפא
 שמתשמל הקיפסמ התיה תאזכ הצריפ
 לש גווסמ רמוחל תולקב רודחל והשלכ
 !רחא שמתשמ
 הצירפה תטיש טוריפל סנכיהל ילבמ
 ףא הארנכו שפחל שיש ,רמול ןתינ האצותהו
 ערימ לע רתוי תוליעי הנגה תוטיש ואצמוה
 יאדכ !קיפהל ןתינ דחא חקל לבא .הנכותו
 ךותב תימינפ היצלומיס תעל תעמ עצבל
 הפרותה תודוקנ תא ןוחבל ידכ דסומ/הרבח
 םיצרופמ עונמלו םיבשחמב הלש
 רבכ היהי זא .םהילא רודחל םיינודז/םירז
 .ידמ רחואמ
 דקומ יכ החנה תדוקנמ םיאצוי ונא םא
 הנכותהו ערימה אוה רתויב בושחה הנגהה
 איה תימושייה תועמשמה ,בשחמה לש
 תרקב/יוהיז יעצמא לש הנקתהו חותיפ
 םיבייח הלא .הממיב תועש 24 םישמתשמה
 הנטקהב ךכל םיבורק וא םיטלחומ תויהל
 .יוגש יוהיז תויורשפא לש םוצמצו

 :תואמגוד המכ
 יות תקירס תרשפאמ - תועבצא תעיבט .א

 תרוקיב ,תבשחוממ תכרעמ י"ע עבצא
 הנימא הטישה .םדאה לש טלחומ יוהיזו
 םוקימ ,ןמז לש םושיר תרשפאמו דאמ
 - הנורסח .םישמתשמה רותיאב הטילשו
 ,דאמ םילודג םיבשחמב הגוהנ .ידמ הרקי
 .דאמ ידוס עדימ ילעב

 תנקתומה רוביד יוהיז תכרעמ :םדא לוק .ב

 תואדווב תוהזל התרטמו בשחמה ךותב
 איה םג .שמתשמה ימ תטלחומ טעמכ
 .שומישו הנקתהל דאמ הרקי

 .בשחמל הסינכ דוקכ ןיעה תיתשר .ג
 תיתשרב םדה ילכ תא הפממ תכרעמה
 תא ההזמו הוושמ תוינש ךותבו ןיעה
 המיאתמ .בשחמה ןורכז י"פע שמתשמה
 םישרומו ןוחטב ינקתמב םישנא יוהיזל
 .םיידוס עדימ ירגאמו תונכותל רשקתהל
 .דאמ הרקי תכרעמ וז םג

 תובר תויצאירוב םימייק הלא - ידוס ןפוצ .ד
 ינואג ידיב םיחצופמ םירקמה בורבו דאמ
 .םימכח םילכונ וא בשחמ

 י"ע השענ ינשדחו בכרומ יטמתמ ןפוצ חותיפ
 ןוכמב ןמציו ןוכממ רימש ידע 'פורפ
 םע דחי (א11ד) סטסו'צסמ לש יגולונכטה
 .ןמלדיאו טסווייר םירוספורפה
 תססובמה תיפרגוטפירק הקינכט וחתיפ םה
 םילודג םיינושאר םירפסמ לש תולפכמ לע
 הנפצה חתפמ תתל לוכי םדא רשאכ ,דאמ
 לכוי אוה קרש םירסמ לבקלו דחא לכל
 .םתוא חנעפל
 ירפסמ דוס תא םמצעל םירמוש םישמתשמה
 םהילע םיינושארה םירפסמה תאו חונעפה
 תא קר םילגמ םה .הלוכ הנפצהה תססובמ
 ימ .תועדוה רוגישל םישורדה םירפסמה
 תא שפחל ךירצ תויורשקתהב ןיינועמש
 ,םייונימה רפסב םיעיפומה וללה םירפסמה
 לטונ טלוקה .עדימ תנפצהל םהב שמתשהלו
 תועצמאב קר וחנעפמו ןפצומה עדימה תא
 רובשל לוכי וניא לבקמ םוש .ולש ויתוחתפמ
 עובקל תישעמ ךרד לכ ול ןיא ןכש ,ןפוצה תא
 .חתפמה ירפסמ תא
 םיבשחמ תחטבא שיא ןיא םויה דע םלוא
 תוריבסב החטבא גישהל ןתינ יכ ןעוטה
 תונכותו עדימ תוכרעמל דאמ ההובג
 יכ םיחמומ המכ םירמוא תאז םע .םיבשחמה
 ,םיילהנ ,םייזפ םיעצמא תרוש תטיקנ
 תמר תא דירוהל םייושע הנכותבו הרמוחב
 וא ,םיבשחמל תישרומ יתלב הצירפל ןוכיסה
 .םרתאלו םישמתשמ לש תובקע תוהזל
 םינוכיס תכרעה תושעל שי יכ רמוא ינינפ דג
 תובישח המ .םיבשחמב הפרות תודוקנ יוהיזו
 .םרגיהל לולעש קזנה המו ןוגראל ערימה
 יעצמא םה המ ?םינוכיס םידמוע ימ ינפב
 .םתנקתה ריחמ לומ םיבייחתמה הנגהה
 בורל ,םישמתשמ ירחא דומצ בקעמו רודימ
 םידוק ,תורקב תועצמאב בשחמב ,םישרומ
 תעמ תוהדזה תשירד י"ע הנכותב םיימינפ
 ימל קר העודיו הנכותה ךותב תנקתומה תעל
 תרדס לשמל ומכ ,היתודוס תא תעדל ךירצש
 תורפסה יתש םוכיס ומכ תויארקא תולאש
 [.טָא רמולכ ,ונב/ותב םש ,שמתשמה ליג לש
 .האיצי תעשו העש ,הסינכ
 ינורטקלא ביכר תפסוה לש תורשפא
 "סנכיהל" ללכ ןתינ אל וידעלבש ,הרמוחב
 תונימא תמר תרוקיב .הנכותלו רגאמל
 תקידב לשמל ומכ ,תעל תעמ שמתשמה
 .תישיאה ותמר לע עדימ תריגאו ,ףרגילופ

 הכירצ םהב םימרוג רפסמ עבק רנבא דוהא
 ןוחטב יעצמא עובקל ידכ רזעיהל הרבח
 לומ םינוכיס חותינ לש ישעמו יגול חותינב

 תוליבח לש תקייודמ הרדגה .החטבא תינכת
 לש תושיגה לכב הטילשל תוידועי הנכות
 לש תושיג תמיסחו םיימיטיגלה םישמתשמה
 ילכ .ול רוסא המו שמתשמל רתומ המ .םירז
 תוגירח תועפות חותינל םיבשחוממ הרקב
 .ןקתמב םתוחכונ ,םישמתשמה תוגהנתהב
 יצבקל םייטמוטוא םייוביג עוציב ןכ ומכ
 .רחא םוקמב םנוסחאו םינותנ

 ןיב (19/9/90 סבולגב) רמוא ןהכ ןורוד
 שבגל שי םלוגה לע רומשל ץמאמב ,רתיה
 הצירפ לש הרקמב םוריח תעשל תונכית
 'פורפ לש ורמאממ טטצמו בשחמל תירשפא
 חוקיפ ליצאהל רוסא" .1967-מ סייר דלרה
 ןוגראה ישאר .םיכומנ םיגרדל בשחמה לע
 ,הרקבב םוי םוי םיברועמ תויהל םיבייח
 .בשחמב השענה לע הטילשו חוקיפ

 םויה דע ואצמנ אל יכ רמול רשפא םוכיסל
 עדימ לע םייטמרהו םיחוטב הנגה יעצמא
 .םיגוסה לכמ םיבשחמ לש הנכותו
 םיקזנו םינוכיס תמר לש ןוכנ חותינ ,תאז םע
 אל וא ,הערל שמתשהל לולע ימו םיירשפא
 הגשהו הרדגהל איבי ,עדימ ירגאמב קוחכ
 הסינכ תרקב ;םייזיפ הנגה יעצמא לש
 םיושע -  םינותנל השיג לש החטבאו
 .הבר הדימב םיקזנה תא תיחפהל
 רודימ יעצמא ןבומכ ףיסוהל שי הלא לע
 .תעל תעמ םישמתשמ תונמיהמ תרוקיבו
 לש יברימ םוסרפ םג ומיעו קוחה יוניש
 ומרתי ,הערל םישמתשמ תומשו םישנוע
 .החטבאל
 רדג יצרופ ואצמיי דימת יכ רוכזל שי ךא
 לככ ,םינפצ יחצפמ ,םיבשחמ ירדוש ,םילכונ
 תוכבוסמו תומכחותמ הנייהת תוכרעמהש
 .רתוי

 :המגודל ןורתפ תועצה המכ הנה

 בשחמ יניירבע דגנ הרמחהו קוחה יוניש +
 הנכות/עדימ תבינג .ןישנוע ינידב
 תויחרזא תוריבעכ קוחב ןיידע תורדגומ
 הלאש םיחיכומ םינורחאה םיעוראה לבא
 תורומח ןהמו ,תוילילפ תוריבע םצעב
 .רתויב

 עדימ ירגאמ ילהנמ דגנ םישנוע תרמחה +
 .םהמ עדימ תופולד לע

 יצרא ןיעידומ ,יזכרמ "קנב" תמקה +
 ןתינ ונממ ,בשחמ יניירבע לש בשחוממ
 .תוירשפא הנגה תוטישו עדי בואשל
 םישנועהו םיניירבע דגנ ונתינש ןיד יקספ
 .ולביקש

 התצפהו "בשחמ ילבגומ" תמישר תנכה +
 דגנ עיתרמ םרוגכ םלועבו ץראב
 תעמ יבמופה המוסרפו םיפסונ םיניירבע
 0 חוקטו6ז 6ז)ח6 ןותעה לשמל ומכ ,תעל
 תחא אצויה ,[218651, (זגתו6 68 6

 .ןוטגנושווב שדוחל
 יצרופ לש המישר לש יבמופ םוסרפ +

 תורבח י"'ע הזרכהו םיניירבעו בשחמ
 םיקנב ,םיניישעתה תודחאתה ,םיבשחמה
 הקוסעתב םירוסאכ הנכות תורבחו
 !םיבשחמה םוחתב םיקסעו
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 ןלא יטירבה יאקיטמתמה םסריפ 1950-ב

 יתבשחמ יוסינ רידגה ובש ,רמאמ גנירויט
 :בושחל תלגוסמ הנוכמ םא עובקל דעונש
 ןהילע הנועו תולאש תלבקמ |הנוכמ
 הביבסל רשקתמ יובח םדא .ףוסמ תועצמאב
 תגצה ידי-לע ,ררבל ךירצ ןחוב .ןפוא ותואב
 הנוכמה ידי-לע לעפומ ףוסמ הזיא ,תולאש
 ןפואב לשכנ אוה םא .םדאה ידי-לע הזיאו
 ,(תוחפל םירקמה תיצחמב ,רמולכ) יתטיש
 .תבשוח הנוכמהש עובקל וילע היהי
 רדגוה גנירויט לש יטסירויויהיבה ןחבמה
 הארשה רוקמ שמיש ךא ,בשחמה ןדיע ינפל
 םה .תיתוכאלמ הניב לש היגולונכטה יצולחל
 וחילציש ,בשחמ תוינכות חתפל ושקיב
 עובקל ,חש קחשל ,הפשל הפשמ םגרתל
 תוחפל ,םילכבו םיצפחב ןרמתל וא ,הזונגאיד
 תורחא .וחילצה תומזויהמ קלח .םישנא ומכ
 ,םסרופמ הרקמ .ךרד תצירפ וגישה םרט
 ,סטסו'צסמ לש יגולונכטה ןוכמב עריאש
 טנדוטס :גנירויט לש ונוזח תא םישגה וליאכ
 תועש לש תפסונ הבצקה לבקל שקיבש
 תועטב רשקתה ,ולש רוספורפהמ בשחמ
 תוקחל הדעונש ,"הזיילא" בשחמה תינכותל
 ןיחבה אל טנדוטסה .גולוכיספ םע חיש-וד
 תא לבקל ונויסנמ שאייתה ךא ,תועטב
 רקע חיש-וד רחאל ,רוספורפה ןמ ושקובמ
 .בשחמה ידי-לע דעותש ,ךשוממו
 הניבה יצולח לש תומישרמה תואצותה
 .ךרוצה יד תומישרמ ויה אל תיתוכאלמה
 ,הפשל הפשמ םוגרתב ןייטצה אל בשחמה
 קר הפי חילצה אוה .תילגנאל תיסורמ לשמל
 ויגשיה םג .בשחמ תופש לש םוגרת תמישמב
 יכ ףא ,םיבוט ויה אל תיאופר הזונגאידב
 תמועל .הז ןוויכב םילודג םיצמאמ ועקשוה
 קחשל בשחמה תלוכי הרפתשהו הכלה ,תאז
 םיצפח לש היצלופינמ עצבל ורשוכ םגו ,חש
 הענמש תינורקע היעב התיה םאה .ללכתשה
 םיבשחמ םישורד ויה אמש וא ,תומדקתה
 ?םייתריצי רתוי םינתינכותו רתוי םיללכושמ
 תשדוחמ תולכתסהל וכילוה תוקפסה
 הנבמ ,הבישחה תוהמ רבדב דוסי תולאשב
 דמועה עדיה רגאמ לש ונוגרא רבדבו ןושלה
 הלודגה הלאשה .םוי"םויה ייחב ונתושרל
 ול שיש ,בשחמ ןימ אוה חומה םאה ,התיה
 ןתינ םאהו ןוקיליס יבבש םוקמב םינוריונ
 ?רכומה גוסהמ בשחמ תרזעב ותוא רזחשל
 הנכותה יהמ ,בשחמ אוה חומה םא
 ,שפנ התוא איה םאה ?ותוא הליעפמה
 ?ישונא רוציל יזיפה ףוגה תא השועה

 תביס איה שפנה תיסאלקה היפוסוליפב
 םייקתהל הלוכי הניא איה .תימצעה העונתה
 .ולש אצוי לעופ הניא יכ ףא ,ףוגב אלא
 תוליעפל הביס איה הנכותה ,המוד ןפואב
 הלוכי הניא איה .בשחמה לש  היולגה
 לעופ הניא תאז לכבו בשחמב אלא םייקתהל
 .ןתינכותה לש ותבשחמ ירפ אלא ,ולש אצוי
 הליבוה םירואתה ינש ןיב היגולנאה
 ,הבישח ,תועדומ שממל רשפאש ,הרעשהל
 םשכ ,תונוש תויגולויב תוכרעמב הנובת
 לע םילילמת דוביעל הנכות בותכל רשפאש
 וז הרעשה יפ-לע .םינוש םיגוסמ םיבשחמ
 תבתכומ הניא (חותש לש ןבומב) שפנה
 םילילמת דוביע תינכותש םשכ ,ףוגה ידי-לע

 איה ובש בשחמה ידיילע תבתכומ הניא
 .תלעופ

 ינוסה רדחה יוסינ

 ויפ-לע ךפהש רמאמ לריס ןו'ג םסרפ 1980-ב
 ללש םגו גנירויט לש יתבשחמה יוסינה תא
 שפנ ןיב ,בשחמל חומ ןיב היגולנאה תא
 יוסינ ןכ םג דמוע רמאמה זכרמב .הנכותל
 ,רוגס רדחב .יניסה רדחה יוסינ - יתבשחמ
 ,אצוי ראודלו סנכנ ראודל ץירח קר וב שיש
 .תיניס עדוי וניאש ,תילגנא רבוד םדא בשוי
 ולש דומע לכש ,לודג רפסב דייוצמ שיאה
 רוטה .תיניס םיבותכ םירוט ינשל קלוחמ

 תוירשפאה תולאשה לכ תא ללוכ ןושארה
 תובושת ליכמ ינשה רוטהו תיניסה הפשב
 םידמוע רדחל ץוחמ .תולאשל תוינויגה
 םע קתפ המינפ םילשלשמו תיניס ירבוד
 הרושה תא רפסב אצומ רדחב שיאה .הלאש
 תא רחא קתפ לע קיתעמ ,המיאתמה
 םישנאה .הצוחה ותוא לשלשמו ,הבושתה
 יהוזש םיאצומו בותכה תא םיארוק ץוחב
 םה .הלאשה לע תיניסב תינויגה הבושת
 .תיניס עדוי םינפב שיאהש םיקיסמ
 עדוי שיאה .לריס רמוא ,תיעטומ הנקסמ יהוז
 תובושתה תא קיתעה אוה .תילגנא קר
 .ןנכות תא ןיבהל ילב תולאשל תומיאתמה
 ודיקפת יולימל ול שורדה דיחיה רשוכה
 היצלופינמ עצבל תלוכיה אוה יניסה רדחב
 רשוכ והז .הקתעהו יוהיז - םייניס םילמס לש
 עצבל בשחמ לש ורשוכל המודה ,יטקאטניס
 .תודיחיו םיספא ,תוזורחמ לש תויצלופינמ
 רשוכה - תיניסב יטנמס רשוכ רדענ שיאה
 .רבודמ המב ןיבהל

 היארכ יניסה רדחה יוסינב שמתשמ לריס
 היהי אל םלועלו בושחל לגוסמ וניא בשחמש
 ,בשוח תואריהל לוכי אוה .בושחל לגוסמ
 ,טנדוטסל "הזיילא" תינכותה התארנש ומכ
 םינימאמ יניסה רדחל ץוחמש םיניסהש יפכו
 רשפא יא ,םרב .תיניס עדוי םינפב שיאהש
 הניא הבשחמ .הקיטנמס ילב בושחל
 הלועפ אלא ,םינמיס לש תילמרופ היצלופינמ
 .ןכות תלעב ,תיתועמשמ
 הביס לש סחי םייק ,השעמל הבשחמ ןיב
 וזש םושמ תבש רמוש דרח ידוהי .בבוסמו
 איה ,הבשחמ איהש ,הווצמה תעידי .הווצמ
 איה ,השעמ איהש ,תבשה תרימשו ,הביסה
 .יניסה רדחב שיאה יבגל ןכ אל .האצותה
 ידי-לע תומרגנ ןניא ןתונ אוהש תובושתה
 הלאש ,תיניס ירבוד לצא קר .תולאשה
 ,תרחא הבשחמל תמרוגו הבשחמב תטלקנ
 .הבושתכ תאטבתמה

 דגנ-תונעט

 לריס לש ורמאמ םסרפתה ובש ןותיעב
 ולעהש ,הבוגת ירמאמ 26 םג ומסרפתה
 רדחה יבגל ויתונקסמ דגנ תונוש תונעט
 הנעטה איה תוירקיעה תונעטה תחא .יניסה
 רדחב תילגנא רבודה שיאה :תיתכרעמה
 תכרעמה לבא ,תיניס עדוי וניא םנמוא יניסה
 ,תובושתהו תולאשה רפס ,שיאה - הלוכ
 .תיניס תעדוי - ראודה תובית םע רדחה
 תכרעמה לש התלוכי ,איה ךכל החכוהה
 .תויניס תולאשל תוריבס תובושת תונעל
 .תיתכרעמה הנעטה תא לכו לכמ החוד לריס
 הפ-לעב דומלל ,הכלהל ,לוכי שיאה ,תישאר
 השעי םא .תובושתהו תולאשה רפס תא
 .דבלב אוה אלא ,רפס אלו רדח היהי אל ,תאז
 לע בתכב תויניס תובושת תונעל זא לוכי אוה
 עדוי וניא ןיידע לבא ,בתכב תויניס תולאש
 חוטב תויהל לוכי וניא שיאה ,תינש .תיניס
 הלאש ,לשמל ןכתי .תיניסה הפשב רבודמש
 :הסרוב ינכוס ידי-לע םימכסומ םילמס םה
 םיירשפא םיבצמ גיצמ רפסב ןושארה רוטה
 תוארוה ללוכ ינשה רוטהו ,תוינמה קוש לש
 גיצמ ןושארה רוטהש ,םג ןכתי .הריכמו הינק
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 לש םילמס ינשה רוטהו ,תולחמ לש םילמס
 וללה םישוריפה לכ .תולחמ ןתואל תופורת
 .יניסה רדחב שיאה יבגל רבד םינשמ םניא
 תעדל לוכי וניאש בשחמ לש הזל המוד ובצמ
 דוביע תווהמ עצבמ אוהש תולועפה םא
 תונוישר תאצוה וא ,תונובשח תלהנה ,לילמת
 ןיב םיבושחה םילדבהה דחא והז .הגיהנ
 ןיבל ,ןכות ילעב םירבד ןיב ,רמולכ ,הקיטנמס
 תתל רשפאש ,ןכות רסח ,ילמרופ סקאטניס
 .םייתורירש םישוריפ ול

 םידייצמ םאש ,תסרוג לריס דגנ תרחא הנעט
 טולקל ול םירשפאמה םירזבאב בשחמ
 תולועפ הילע לועפלו הביבסה יבגל םינותנ
 ,טובורל ותוא םיכפוה םא ,רמולכ ,תונוש
 טובורכ וישעמ .יטנאמס ןכות לבקמ אוה
 לש וישעמש םשכ ,הנכותה ידי-לע םימרגנ
 וז הנעט םג .ויתובשחמ ידי-לע םימרגנ םדא
 יתביסה רוביחהש םושמ ,לריסל תיארנ הניא
 הנכותה לש תוילמרופה תויצלופינמה ןיב
 השענ טובורה לש תויתילכתה תולועפה ןיבל
 בשחמה תינכות .ישונאה ןנכתמה ידי-לע
 ,טובורה לש הלועפה תביס הניא המצעלשכ
 תביס םניא ,הגהה לגלג וא ,עונמהש םשכ
 .םייוסמ םוקמל תינוכמ לש התעיסנ

 ךושחה רדחה יוסינ

 ראוניב ומסריפ דנאליצר'צ לופו הישירטפ
 לריס לש שוריפה לע קלוחה רמאמ הנשה
 םה םג .ויתונקסמ לעו יניסה רדחה יוסינל
 יפ-לע יונבה ,יתבשחמ יוסינ לע םיכמתסמ
 לוכיבכ ךירפהל דעונ ךא ,לריס לש תנוכתמה
 .לווסקמ לש תיטנגמ-ורטקלאה הרותה תא
 האמה ףוסב החסונש ,וז הרות יפילע
 םה תויטנגמו למשח ,םוח ,רוא ,הרבעש
 חוכה --  חוכ ותוא לש | םייוליג
 קר אוה םהיניב לדבהה .יטנגמ-ורטקלאה
 וז הרות .תודונתה בצקב רמולכ ,תורידתב
 הקיסיפה לש דוסי ךבדנכ םויכ תלבוקמ
 הררוע איה לווסקמ ימיב ךא ,תיסלקה
 תויהל לוכי ףתושמ רבד הזיא :ההימת
 ,תיביטקייבוס השוחת םיררועמה ,םיעבצל
 םיגשומ םהש ,םייטנגמ-ורטקלא תוחוכלו
 ריכזמ תוחוכו םיעבצ ןיב רעפה ?םיטשפומ
 ןיב לריס ביצמש רעפה תא דנאלי'צר'צ גוזל
 .הקיטנמסו סקאטניס
 ךושח רדחב םדא דמוע דנאל'צר'צ לש יוסינב
 ,לווסקמ תרות יפ-לע .יטנגמ טומ ענענמו
 ,יטנגמ-ורטקלא חוכ טנגמה תעונת תרצוי
 לבא .רואכ ונתשוחתב טלקיהל ךירצ רשא
 תרותש ,ןאכמ .ךושח ראשנ יוסינב רדחה
 יניסה רדחהש םשכ .לילעב תירקש לווסקמ
 ויתולועפ ידי-לע הקיטנמסה רואב ראומ וניא
 וניא ךושחה רדחה ךכ ,וב בשויה שיאה לש
 יעונענ ידיזלע ,ןיעל הארנה רואב ראומ
 .טנגמה
 םדא דיב טנגמה יעונענש ,םיעדוי ונא םויכ
 ,םייטנגמ-ורטקלאה םילגה ןכל | .םייטיא
 םוחתב םיאצמנ םניא ,םדיילע םימרגנה
 ךשוחה .ךושח רדחה ךכמ האצותכ .הארנה
 יא - תינכט הלבגמ לש האצות אוה יוסינב
 תורידתב טנגמה תא ענענל םדאה לש ותלובי
 דנאל'צר'צ גוזה ינב .ךרוצה יד ההובג
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 ישוק - יניסה רדחב ישוקה םג והזש םינימאמ
 .תינורקע היעב אלו ינכט
 םיושמ ,לדבהה תא | שיחמהל ידכ
 ,ירוט בשחמ לש תלוכיה תא םידנאל'צר'צה
 רגאמב אצמתהלו םיסופד תוהזל השקתמה
 בשחמ לש תלוכיל ,לודג היצמרופניא
 םגד תוקחל לוכי יליבקמה בשחמה .יליבקמ
 התוא דמלל רשפאש םינוריונ תשר לש טושפ
 תלוכיה תא ריכזמה ןפואב ,םיסופד תוהזל
 תומכש ,םינימאמ םידנאל'צר'צה .תישונאה
 אל םה םייליבקמ םיבשחמ .תוכיאל תכפוה
 םיבשחממ םיקזח רתויו םיריהמ רתוי קר
 ,םישדח םירבד תושעל םילגוסמ אלא ,םיירוט

 םידנאל'צר'צה .םדוק םיירשפא ויה אלש
 םעפ יא עיגהל היהי רשפא םא םיעדוי םניא
 םתעדל לבא .בושחל לגוסמ היהיש בשחמל
 ידילע ערכותש ,תיריפמא היעב יהוז
 ןויסינהש שארמ עובקל רשפא-יא .ןויסינה
 .תוארלו תוכחל ךירצ .חילצי אל

 יניסה ןוידטצאה

 יפד לעמ םידנאל'צר'צה םע סמלפתמ לריס
 ידכ .םרמאמ תא ומסריפ ובש ,ןותיע ותוא
 תא הנשמ יליבקמ בשחמ םאה ןוחבל
 - שדח יתבשחמ יוסינ לריס עיצמ ,הנומתה
 ולוכ אלמ ןוידטצאה .יניסה ןוידטצאה
 תואלבט ירפסב םידייוצמה תילגנא ירבודב
 ראוד תבית תאצמנ ןוידטצאה הצקב .תיניסב
 רדחה לש יוסינב ומכ .תובושתלו תולאשל
 ןוידטצאל ץוחמ תיניס ירבוד םידמוע ,יניסה
 ,לשמל ,תיניסב הלאש הביתל םילשלשמו
 בורקה שיאה"?םכילע ביבחה עבצה והמ"
 תואלבטב ןייעמ ,התוא חקול ןוידטצאב
 םישנא רפסמל םיקתפ ריבעמו ,תוארוהבו
 גהנתמ םהמ דחא לכ .ןוידטצאב םירחא
 .םירחא םישנאל םיקתפ ריבעמו המוד ןפואב
 ,דחא קתפל םינושה םיקתפה םיזקנתמ ףוסבל
 םיפידעמ ונבור" :הבושתכ הביתל סנכומה
 ."קורי םיבהוא ונתיאמ המכ ךא ,לוחכ
 ןוידטצאה ןיב לדבה לכ ןיאש ,רמוא לריס
 .םישנאה תומכב דבלמ ,יניסה רדחהו יניסה
 םיעצבמ םה .תיניס עדוי וניא םהמ דחא ףא
 םייניס םילמס לש תוילמרופ תויצלופינמ קר
 רבד םהל תרמוא הניאש ,הבושת םירציימו
 ףיסומ לריס .תינויגהכ תיניס ירבודל תיארנו
 ,יליבקמ בשחמ השועש רבד לכש ,ןעוטו
 רתוי יכ םא ,ירוט בשחמב םג תושעל רשפא
 םיבשחמ םויכ םיתנכתמ השעמל .טאל
 םיבשחמ לע היצלומיס תרזעב םייליבקמ
 .םיצופנ רתוי הברה םהש ,םיירוט

 לריס לש וינועיט תא םיחוד םידנאל'צר'צה

 השיגב םיקבד םה .יניסה ןוידטצאה יבגל
 עדוי ולוכ ןוידטצאהש תסרוגה ,תיתכרעמה
 דקפתמ םדא לכש יפילע-ףא | ,תיניס
 לש וחומב םג .תילגנא קר עדוי ןוידטצאב
 םיעדוי םניאש ,םיבר םינוריונ םידקפתמ יניס
 לבא ,םינוריונה תפש תא קר אלא ,תיניס
 דואמ ןכתי .תיניס עדוי וללכב חומה
 ,תוילמרופ תולועפ קר םיעצבמ םינוריונהש
 תכרעמב תנכוש תיטנמסה הנבהה וליאו
 .המלשה

 תוכרעמו ןיינב ינבא

 תא בטיה םיגדמ לריס לש יניסה רדחה יוסינ
 לש תילמרופ היצלופינמ ןיבש לדבהה
 השק .םהב יתועמשמ שומיש ןיבל םילמס
 םינעוטה ,וירקבמ לש םהיתוסריג תא לבקל
 .תופסונ תוקמנה אלל ,תיניס עדוי רדחהש
 השק הלאש .ךשמהב הז ןיינעל בושנ דוע
 יניסה רדחל עודי וניאש המ םאה ,איה תרחא
 שי וז הדוקנב ?יניסה ןוידטצאל עודי וניא םג
 ,םידנאל'צר'צה לש תרוקיבב םעט הרואכל
 םידדובה םינוריונה ןיא חומב םגש םינעוטה
 .תיניס עדוי ולוכ חומה ךא ,תיניס םיעדוי



 ,יחה אתב אוצמל רשפא המוד לדבהל המגוד
 תונוכתה שי תינסירל .לשמל תינסירב
 ,תימצע העונת ,תוברתה :םייח לש תויסיסבה
 תבכרומ איה ,השעמל .תוומ ,םירמוח ףוליח
 ,ןיערג תוצמוח לש תוארשרש ךרעממ
 רגאממו ,הלש יטנגה עדימה תא תוללוכה
 יטנגה עדימה יפילע םירצונה ,םינובלח
 ףא .תינסירה ידוקפת לכל סיסב שמשמהו
 תלעב הניא המצע ינפב ןיינבה ינבאמ תחא
 לכ ,ןיערג תוצמוח תזורחמ לכ .םייחה תלוגס
 קר .םמוד רמוח אוה ,תינסירה לש ןובלח
 .היח ,ןיינבה ינבא לש תבלושמה תכרעמה
 ןיינבה ינבא לש בולישה ךפוה הדוקנ וזיאב
 תאצמנה ,םייניב תרוצ אוה ףיגנ ?יחל םמודמ
 הנבמל תחתמו תורדדובה ןיינבה ינבא לעמ
 תולוגסמ קלח שי ףיגנל .תינסירה לש םלשה
 אוהשכ אלא ,ומצעל אוהשכ אל ךא ,םייחה
 ליעפמו ,תינסירה תמגודכ ,יח אתל רדוח
 לולכה ,יטנגה עדימה .תוברתהל ידכ ותוא
 תאז לכב ,יחה אתבש הזמ םצמוצמ ,ףיגנב
 םג לוכי אוה םימייוסמ םיאנתבו יח ףיגנה
 תוחכוה ואצמנ תונורחאה םינשב .תומל
 םינוכמה | ,םייפיגנ-תת םירוצי | םויקל
 עדימ ,רתויה לכל ,םהל שיש ,"םינויארפ"
 ונניאש ףא ,"םייח" םה םגש ,הארנ .ריעז יטנג
 רידגהל רשפא יא ילואו ,השק .דציכ םיעדוי
 ךליאו הנממש תקיודמה המרה תא
 תמייקש ,אוה רורבש המ .םייחה םיליחתמ
 ,תוממוד ןיינב ינבא לש ההובג ןוגרא תמר
 .םייחה תלוגס הל שיש

 תוניגפמה ,תורחא תואמגוד איבהל רשפא
 תחא ףא ןיא לזרב לש םוטאל .המוד ןורקיע
 וניא אוה .לזרבל םיסחיימ ונאש תולוגסהמ
 ינייפואה עבצה ול ןיאו יתכתמ וניא ,קצומ
 ,לזרב לש םימוטא ףלא וא ,האמ םג .לזרבל
 אוצמל רשפא יא עבטב .לזרב םניא ןיידע
 ךא ,דדובמ ףצרב םימוטא לש תאזכ תומכ
 "בולכ" תרזעב ,הדבעמב םתוא רצייל ןתינ
 רפסמ תא םילידגמ רשאכ קר .יטנגמ
 םה תקפסמ הדימב בולכב םימוטאה
 ,תורכומה לזרבה תונוכת תא לבקל םיליחתמ
 .פוקסורקימל דעבמ תוחפל

 תויתביסו םזילמרופ
 לריס הסנמש תויזכרמה תונעטה תחא
 תעגונ ,יניסה רדחה יוסינ תועצמאב ,תולעהל
 ןיב רשקה .תויתביסל םזילמרופ ןיב לדבהל
 ןיבל ינסה רדחב שיאה השועש המ
 ילמרופ אוה ,הצוחה רגשמ אוהש תובושתה
 שיאהש םושמ ,יתביס רשק הז ןיא .דבלב
 לש ןנכות המ גשומ ול ןיאו תיניס ןיבמ וניא
 תיניס ירבוד לצא קר .רגשמ אוהש תובושתה
 שיאה .הבושתל הלאש ןיב יתביס רשק שי
 תינרוצ היצלופינמב קר קסוע יניסה רדחב
 .בושו בוש לריס שיגדמש יפכ ,םילמס לש

 תואמגודב ןנובתהל רשפא הז אשונב םג
 דוקל תעגונ ןהמ תחא .םירחא םירשקהמ
 סאלגאד יאקיטמתמהו ףוסוליפה .יטנגה
 םאה ,הלאשב רמאמ םסריפ רטטשפוה
 א"נדב ןיערגה תוצמוח תוארשרש ןיב רשקה
 אוה ,ןתרזעב רציימ אתהש ,םינובלחה ןיבל

 תא רצויה ,ןונגנמה ?ילמרופ וא יתביס
 .אתב םימוזובירה תלועפ לע ססובמ ,רשקה
 םימוזוביר ןנכתל רשפאש הארה רטטשפוה
 םיליגרה םימוזובירה ומכ ודקפתיש ,םישדח
 א"נדב יטנגה ןפוצה תא ומגרתי ךא ,אתב
 ד"וצמ היהי רשא את .הנוש ןפואב
 םינובלח ךרעמ רציי ,םישדחה םימוזובירב
 לכב .תומיש יאדוול בורקו ,ליגר אתמ הנוש
 ,רטטשפוה לש המגודה תדמלמ תאז
 קסועה ,ילמרופ ןונגנמ םה םימוזובירהש
 םנכותל רשק ילב ,םילמס לש היצלופינמב
 תורמל .יניסה רדחב םדאה ומכ ,יתביסה
 אוה אתב רצונה םינובלחה ךרעמ ,תאז

 לש םלועב דקפתל אתל רשפאמו יתילכת
 .תודלותו תוביס
 אוה אתה לש יתילכתה דוקפיתל חתפמה
 רפס ריקפתל המוד אתב ודיקפתש ,א"נדה
 א"נדה .יניסה רדחב תובושתהו תולאשה
 יארחא ,היצולובאה ךלהמב ללכתשהו ךלהש
 אלא ,ירקמ וניא אתב םינובלחה ףסואש ךכל
 ןפואב .תוברתהלו םייקתהל אתל רשפאמ
 םלוגמ וניא יניסה רדחב ינושלה עדיה ,המוד
 .תובושתהו תולאשה רפסב אלא םדאב
 אוה רפסל סחיב םדאה לש ודיקפת
 .אתב םוזובירה דיקפת ומכ ,ילמרופ-ינרוצ

 םוכיס

 ןיינעב לריס לש ונויד דגנ םינועיט ינש ונילעה
 רדחל רשא .יניסה ןוידטצאהו יניסה רדחה
 לבא ,תיניס עדוי וניא וב לעופה שיאה ,יניסה
 עדי ללוכ וידיבש תובושתהו תולאשה רפס
 רפסבש עדיה תא איצומ שיאה .תיניסב ףיקמ
 תויצלופינמ תרזעב לעופה לא חוכה ןמ
 .תינסה הפשה תעידי אלל ,תוילמרופ
 ,תיניס עדוי רדחהש רמול רשפא וז הניחבמ
 ,לריס לש תובושחה תונחבהה תורמל
 .תאזכ תורשפא לולשל שקבמה
 םע ההז וניא אוה ,יניסה ןוידטצאל רשא
 .ןינב ןבאכ ול שמשמה ,יניסה רדחה
 ,עצבל לגוסמ יניסה רדחב שיאהש יפ-לע"ףא
 םישנאה םיעצבמש המ לכ ,דעצ רחא דעצ
 ירה ,ליבקמב יניסה ןוידטצאב םיברה
 שיאה .תושדח תונוכת םלגל לוכי ןוידטצאה
 ,ןוידטצאה תלועפ תא תוקחל הסנמה ,רדובה
 םושמ ,תושדחה תונוכתה תא םלגמ וניא
 שוטשטל םרוגו יטיא ולש עוציבה ןמזש
 ןוידטצאהש תורשפא תמייק ןכל .תונוכתה
 יניסה רדחהש העשב םג ,תיניס עדי יניסה
 .תאזכ העידי לעב וניא

 רפסש רמולו םינועיטה ינש תא רבחל רשפא
 תיניסה הפשב םלשה תובושתהו תולאשה
 ךשמנ היה וב ןויעהש ,ינוימיד רזיבא אוה
 היכרריהל ולוציפ ידי-לע .םוקיה ליגמ רתוי
 ןוידטצאה יוסינב ומכ ,םיבר הנשמ ירפס לש
 .ישעמ רזיבאל ךופהל ילוא לוכי אוה ,יניסה
 לעב ולוכ יניסה ןוירטצאה היהי הזכ הרקמב
 םישנאה לכש תורמל ,תיניסה הפשה תעידי
 תלבט לכש יפ-לע-ףאו ,תילגנא קר םיעדוי וב
 םישנאה דחא ידיב תאצמנה םינמיסו תוארוה
 .לבגומ יניס עדימ קר תללוכ ןוידטצאב

 הב תוארל רשפא םאה ?שפנה רבדב המו
 תאז ללש לריס ?חומה בשחמ לש הנכות
 תויהל הלוכי הניא תילמרופ הנכותש קומינב
 שפנהש העשב ,בשחמה תולועפ לש הביס
 תומייקש ,וניאר .תימצעה העונתה תביס איה
 הארנ .לריס לש תועיבקה דגנ תוקזח תונעט
 דחי .החותפ תראשנ שפנה תלאשש אופא
 תררועמ חומל בשחמ ןיב היגולנאה ,תאז םע
 ,דוסה .לריס עיבצה םהמ קלח לעש ,םיישק
 ראשנ הנובתו הבישח ,תועדומ לש ,דוסיה וא
 .םלענ תקזחב
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 א"ליאב תישיא תורבחל הנמזה

 היליהקב ךתוליעפו ךתוברועמ תא לידגהל ךכבו א"ליאב ישיא רבח תויהל ןמזומ ךניה
 .בשחמה ישנא לש תיעוצקמה

 :תואבה תויוכזה תא הנקמ א"ליאב תישיא תורבח

 .א"ליא תודסומל רחביהלו רוחבל <

 ,ןויע ימי לע תועדוה ללוכ ,א"ליא תוליעפ לע ףטוש יביטמרופניא רמוח לבקל *
 ."וכו םיסנכ ,םירנימס

 .תישיאה תבותכל "בשוח השעמ" - א"ליא ןותיע תא לבקל
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 .א"ליא
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 םיהולא לעו םירפרפ לע
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 ישונאה תורופטמה רצוא תא ורישעה עבטב םירוצי דואמ טעמש יל המדנ
 תא וא םירוענה תא וא ,ביבאה תא למסל םיצורשכ ,הדבוע .םירפרפה ומכ
 .םירפרפב םירזענ ,הבהאה

 .שרוחה ירפרפ לש רוזיחה סקט אוה עבטב רתויב םיפיה םיסקטה דחא
 ,שרוחה תפצר לע םיעורזה רוא ימתכ המכ לע םהיניב םירחתמ םירכזה
 הוולעל דעבמ רודחל תוחילצמש תודדוב שמש ינרקמ םירצונש םימתכ
 חצנמהש ,יריווא טלבל המוד םירכזה ןיב תודדומתהה .םיצעה לש התובעה
 ונרכזנ המלו .ותטילשבש רואה םתכ לע הריעצ תירפרפ חראל הכוז וב
 תורתוכל םירפרפה ורזח הנורחאל יכ ?שרוחה ירפרפ לש םרופיסב םואתפ
 ליזרב ,יאווגארפ לש תולובגה שגפמבש ררבתמ .עיתפמו שדח רופיס םע
 .ירפרפה ב"א-ה לש ףוסיאה תכאלמ המלשוה ,הניטנגראו

 הפוקת התואב דבעש ,הוודנאס םלצה רשאכ ,הנש 30 ינפל ליחתה רופיסה
 ןיב .תניינעמ תילגת לע הלע ,ןוטגנישאווב עבטל ימואלה ןואיזומב בדנתמכ
 ויפנכ לעש רפרפ אצמ אוה ןוטרק תוביתב םיזורא ויהש םירפרפה יפלא
 15 ךלהמבו הררועתה הוודנאס לש ותונרקס .= תיזעולה תואה הססונתה
 םבג לע ואשנש םיפסונ םירפרפ הליגו תובר תוצראב רייס תואבה םינשה
 תויתוא לכ תא םיאשונה םירפרפ ףסוא הוודנאס קיזחמ םויכ .תורחא תויתוא
 יפנכ לעש תויתואהו תורפסה .9 דע ס תורפסה תא ןכו ,ילגנאה ב"א-ה
 םיפצמה םיריעזה םישקשקה יפלא תורשעב רואה תריבשמ תורצונ םירפרפה
 .ונל םירכומה םיינועבצה םימקרמה םירצונש ןפואה ותואב ,ףנכה תא

 יהמו תויתואה ורצונ המ םשל ,לשמל .המלה תא ריבסמ אל ךיאה לבא
 ?םירפרפה לש תודרשיהה רשוכל ןתמורת

 תואה תא - וצרת םא וא ,ספא הרפסה תא בהוא עבטהש םיעדוי ונחנא
 ,לשמל .היח לש ןיעל התרוצב המוד איהש הטושפה הביסהמ ,0 תיזעולה
 םהיפרוט תא תועטהל ידכ הלאכ תויתוכאלמ םיניעב םיטשקתמ םיבר םיקרח
 םיסווטה םג .תמאב םהש הממ םילודג רתוי הברה םירוצי םהש בושחל
 םירובסה םירקוח שיו ,םבנז לע תויתוכאלמ םיניע לש םינבמב םישמתשמ
 .תובקנה תא טנפהל ידכ רוזיחה תנועב םירכזה תא תושמשמ הלא םיניעש
 רשאכ יכ ,1. תיזעולה תואל םג ינויצולובא רבסה אוצמל ןתינש ררבתמ
 תרצויו םיפנכה וק תא הכישממ 1. תואה ,תודומצו תובצינ םיפנכב חנ רפרפה
 \/ , תויתואל תויהל הלוכי תלעות וזיא לבא .לפוקמו שבי הלע לש הרוצ
 ירקמ ךילהתב ,םמצעמ ורדתסי םישקשק יפלאש תורבתסהה ,ללכבו ?5דו
 הזחמהש יוכיסה ומכ תיספא איה ,ב"א"ה תויתוא לש םינבמב ,ןיטולחל
 לש םישקמ לע יארקא ןפואב םיקתקתמש םיפוק ףלא ידי לע בתכיי "טלמה"
 .הביתכ תנוכמ

 תויתוא לש תירוזחמ העפוהב םיאורש ימ לכ ורמאי !םכל ונרמא ,ההא
 םא .תיהולא דיב ובתכנ םהש תשרופמ החכוה שדוקה יבתכב תומיוסמ
 איה ןתעפוהש ןמיס ,תיספא איה ב"א-ה תויתוא לכ תעפוהל תורבתסהה
 !הנוילעה החגשהה השעמ

 תעפותל יעבט רבסה ןיא תמאבש חיננ הבה ,וז הנעט םע חכוותהל םוקמב
 :תולאש יתש תוררועתמ הזכ הרקמב .ב"א-ה

 ?בי'א-ה תא גיצהל ידכ םירפרפ יפנכב לוכי לכה לאה רחב המל ,הנושארה
 ,יליריקב וא ,יברעב וא ,ירבעב אלו ילגנאה ב"א-ב אקווד רחב המל ,הינשהו
 ?יניסב וא

 םולח יכ העידיב םחנתהל לכונ ,ולא תולאשל תכמסומ הבושת לבקנש דע
 יפויה לע ריש בותכל :םשגתהל ףוס ףוס התע לוכי םיררושמ לש ןימוי קיתע
 .םירפרפ יפנכ תועצמאב

 יאני ירצ
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 .2סססיןשמב רּומשל חילצהש דיחיה םַעֶה אוה ידוהיה םעהש םיעדוי לכה !) ש 2

 ,? ירוטסה,ןוףכז ,תאז:לכבו-.ותדלומ םע יתדו ינושל ,ישגר רשק לע תולג תונש 7
 < 40 ָתז םלמייקמש םיקוריה םיה יבצ לש ןורכזה תמועל ספאכו ןיאכ אוה הז
 \ //= ."ינימי חכשית ןָשְנסא ךחכשא םא" קוספה תא הנש ןוילמ

 לש קחרמב ,יטנלטאה סונייקואה בלב ןכושה ןטק יא לש ומש אוה ןשנסא
 עסמל ליזרבמ םיבצה תובקנ תואצוי הנשב הנש ידמ .ליזרב יפוחמ מ"ק 3200 >>
 םיציב ליטהל ידכ ,הז ןטנטק יא רבעל םיישדוח ךשמנש ךרפמו ןכוסמ ₪

 .המל איה ןבומכ הלאשהו .םינבלה ויתולוחב --
 סורפ ילוח ףוח לש םירטמוליק 7ססס רשאכ לודג הזכ קחרמ רובעל המל

 תא טוונל םיחילצמ םה דציכ ,תינש ?ליזרב לש ימיה הלובג ךרואל םהינפל
 לכש ריעז יא לע רשיה תוחנלו םימרזו םילג לש םירטמוליק יפלאב םכרד
 ?ר"מק פס אוה וחטש

 דואמ ךומס ןשנסא יאה ןכש םינש ןוילמ 40 ינפלש אוה לבוקמה רבסהה
 ,ץראה רודכ תפילק לש תוטשפתהה תעונת םע ,ןמזה תצורמב .ליזרב יפוחל
 ינש לע הלוע וניא תוקחרתהה בצקש רחאמ לבא .ליזרבמ ךלהו יאה קחרתה
 תנוע לכב םטווינ תא ךיראהל היעב םיבצל התיה אל ,הנשב םירטמיטנס
 .תאזכ תיספא קחרמ תפסותב הייבר

 תא תוטוונמ דציכ הלאשה החותפ תרתונ ןיידע ,הז רבסה לבקנ םא םג
 ןושאר תורכיה רוקיב ןהיתולולכ ינפל תוכרועה תולותבה תובקנה ןכרד
 הז ךאש תוטועפכ םשמ ואציש ירחא הנש 30 ,ןשנסא לש ןוניקה ירוזאב
 ןכרד תא תושוע ןהש וא ןהיתוהמא תובקעב תוחוש ןה םאה .ןהיציבמ ועקב
 תולעופ ןהש וארה םירקחמה ?תיטנג טווינ תינכת יפ לע ,יאמצע חרואב םשל
 .םילגה לש העונתה ןוויכ יפ לע ספאתמה יטנג ןפצמ יפ לע

 תא קרו ךא ליכמ יטנגה ןורכזה .שכרנ ןורכז שיו יטנג ןורכז שי .והז זא
 ,םרבע לא םיבצה עסמ ,ךכיפל .םייחלו םויקל תמאב םיבושחה םירבדה
 תולוחב ןומטה דיתע ,דיתעה לא עסמ םצעב אוה ,הנש ןוילמ 40 רבכ ךשמנה
 .ןשנסא לש םינבלה

 ללגב אל ונבילב רמשנה ,שכרנ ןורכז אוה ,תאז תמועל ,ונלש ןורכזה
 ונלש עסמה ,ךכיפל .וניתושגר לע ותלועפ ללגב אלא ,ונמויקל ותובישח
 ,יביטקלסו ןבואמ רבע לא הבזכאו סעכ לש עסמ תובר םימעפ אוה ןורכזב
 ,תונשי תוניט תובלל ,ונצמחהש תוצמחהה תא דיפסהל ותילכת לכש עסמ
 ידכ םג ילואו הווהב ונמצע תא לבקל לכונש תנמ לע רבעה תא ץפשל רקיעבו
 .דיתעל יבילא ונל ןיכהל

 לע םיסקמה ורפס תא בתכ וניוולאק ולטיא רפוסהש ןכתיי ,ךכ םושמ
 וקרמ ירהש .םיקוריה םיה יבצ רובע אלא ונרובע אל ,ןיעמ תויומסה םירעה
 םייח יחש והשימ הב רקבמ אוהש השדח ריע לכב אצומ ,רפסה רוביג ,ולופ
 אל אוה ,םיה יבצכ והומכ ,ןכ לעו .ולש וייח תויהל םילוכי ויהש םימיוסמ

 תא הב אוצמלו בושל ידכ אלא ,ורבע תא תויחלו בושל ידכ םשל עסונ

 יאני יבצ
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 הדנפה תמקנ

 ה + 5

 ב () 2 5 8
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 הז .הדנפה ןהוב :דלוג .'ג ןביטס לש ןייוצמה ורפס תירבעב אצי הנורחאל
 רשקנש המקנה רשק לעו תאז הביבח היח לע חחושל הבוט תונמדזה יל ןתונ
 .קובמבה חמצ לש םיוסמ ןז ידי לע הדגנ

 תודנפ ףלאכ ןיסב םייח םויכו ,הדחכה תנכסב יוצמ הדנפהש ,ךכב ליחתנ
 ץמיאש רשב לכוא םצעב אוה הדנפה ,תישאר .תוביס המכ ךכל שי .לכה ךסב
 לבא ,יחמצ ןוזממ טעמכ ידעלב ןפואב ןוזינ אוה .בשע לכוא לש םייח ומצעל
 איה הביסה .בשע ילכוא לצא 80% תמועל ,ונוזממ 17% קר לכעל חילצמ
 היעמ ךרואש לשמל השבכ תמועל ,ופוג ךרואמ השיש יפ קר םיכורא ויעמש
 ידמ טעמ ההוש ןוזמה ךכמ האצותכ .הפוג ךרואמ השימחו םירשע יפ לודג
 קובמב םרגוליק םירשעל הרשע ןיב לוכאל ץלאנ אוהו ,הדנפה לש ויעמב ןמז
 .ול השורדה היגרנאה תא קיפהל ידכ םויב

 .תובקנה לש הכומנה תונדלווב הצוענ תודנפה תוטעמתהל תרחא הביס
 לצא הנשב העברא תמועל ,םייתנשב םיינש וא דחא רוג הטילממ הדנפ תבוד
 ינשה רוגה תא ריאשהל ץמאמ םוש השוע אל איה ,הזמ עורג .םירחא םיבוד
 איהש תולודגה ןוזמה תויומכ ירחא הישופיח לע השקמ אוהש ןוויכ ,םייחב
 ןוויכ ,םינש ינוילמ דורשל תודנפה וחילצה ולא תונורסח תורמל .ןהל תקקזנ
 תורעיב הסוכמ היה ןיס לש החטש תיברמ .עפשב םהל יוצמ היה ןוזמהש
 הדנפל תרשפאמה ,תישיש עבצא לש התעפוה ,הלאכ תוביסנב .קובמב
 הרירבה לש התכרבל התכז ,קובמבה ינקמ םילעה תא תוריהמב שולתל
 היה הז .םתייסולכוא תא הדמתהב לידגהל תודנפה יבודל הרשפיאו תיעבטה
 .ידעלבה םצעבו ירקיעה םנוזמ אוהש ,קובמבל דואמ ער לבא ,תודנפל בוט
 הלאשה .תודנפה תייסולכוא תא םצמצל ןבומכ אוה קובמבה לש סרטניאה
 דגנ םחליהל םירפט וא םיבינ ול ןיאו היח וניא קובמבה .תאז םישוע ךיא איה
 חווט ךורא ןורכיז :םינינעמ םינונגנמ ינש ולצא וחתפתה ,ךכש ןוויכ .תודנפה
 .תוברתה לש תמכחותמ היגטרטסיאו ,יגולויב ןועש תועצמאב לעופה

 םירטוח תועצמאב ,תינימ אל תוברתה קובמבה הברתמ הנש רחא הנש
 תוברתהל םהל םירשפאמו ,עפשב ןוזמ הדנפ יבוד לש תורודל םיקפסמש
 תונלבסב הנומ קובמבה לש םיאתב קתקתמה יגולויב ןועש לבא .הערפה אלל
 לש םינש 120 ירחא ,דחא - םושג וא - ריהב םוי ,זאו .םינשה תאו םימיה תא
 םיערז לדגמ ,תינימ הירפה רבוע ,החירפ קובמבה איצומ ,תינימ אל תוברתה
 לוכיה רגוב חמצל םיחתפתמ םיערזהש דע םינש וס לש הפוקת תשרדנ .תמו
 ,בערב תעווג תודנפה תייסולכוא תיברמ ,הרוק הזש דעו .תודנפל ןוזמ שמשל
 םקנ ךכ .ויתורוש תא שדחמ אלמלו ששואתהל ןמז תכרוא תנתינ קובמבלו
 וז ךרדב חקיפו רתויב לודגה וביואב ותמקנ תא םינש ינוילמ ךשמב קובמבה
 .תודנפה לש םתוברתה בצק לע

 לש םתסובתב המייתסה תודנפב קובמבה תמחלמ ,רבד לש ופוסב ,לבא
 תורעי תא המצמצ תואלקחה יחטש תבחרה .םדאה ידימ םידדצה ינש
 ימ .תודנפה תייסולכוא תא לילכ טעמכ הדיחכהו תוריעז תורומשל קובמבה
 םינש ינוילמ ושרדנ קובמבל .הז ירוטסיה קבאממ חקל קיפהל לוכי ,הצורש
 ךפה הנש םיפלא תרשעמ תוחפ ךות ךא ,הנש 120 לש ןורכיז חתפל ידכ
 .חצנל היח אל המקנ םג :הנקסמ .תלעות רסחל םהלש אלפומה ןועשה

 לאני יבצ
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 *תיתוכאלמ היצנגילטניאו תישונא היצנגילטניא

 ןושש והילאו םיוברברול םהרבא

 "...אצמות ןואמ המכחהו"
 לכשימ וא היצנגילטניא

 ₪08/11]) תיתוכאלמ היצנגילטניא גשומה
 היצנגילטניא גשומה ןמ רזגנ (1הו6!!וט6חס6
 איה המ הליחת ריהבהל ונילע ,ןכלו
 .היצנגילטניא
 תא תקיודמ הרוצב םגרתמה ירבעה חנומה
 ולחהש זאמ ."לכשימ" אוה יזעולה גשומה
 ,הז םוחתב היגולוכיספב םייניצר םירקחמ
 האמה תליחת וא ט"יה האמה ףוסמ ונייהד
 .גשומל תונושו תובר תורדגה ונתינ ,םירשעה

 םוחתב וחתפתהש תוירקיעה תוירואתה ןמ

 :תואבה תוירואיתה תא רקיעב ריכזהל שי הז

 ןמריפס
 םרוג םייקש ןעט (0. 5ק6גזחגח) ןמריפס

 ףתושמה ((06ח6ז9| "96ז0ז) 6  יללכ לכשימ

 םלוא .לכשימב הדוסיש תוגהנתה לכל

 - םיבר םיילוגס - םידחוימ םימרוג םג םימייק

 ,םיילולימ םירשכ ןוגכ (5ק6סו[ו6 /0(46ז5) 5

 םירשכ ותעדל .ב"ויכו םיילקיסומ ,םייטמתמ

 שי .םירכומ םלוכ אל הכ דעו ,םיבר םה הלאכ

 ילעב םהש הלאכ םידחוימה םירשכה ןיב

 רשוכה ןוגכ ,יללכה םרוגל הקזח הקיז

 יללכה םרוגל םתקיזש םירחאו ,ילולימה

 .ילקיסומה רשוכה ןוגכ ,רתוי תמצמוצמ

 םימרוגה

 םייבוגס

 יננבה םרוגה

 ןונרוו
 (7. /טזחסח) ןונרוו רקיעבו (6. 8טזו) טרב
 יגול הנבמ ללכל ןמריפס לש ותעד תא וחתיפ
 אוה 6 יללכה רשוכה ןונרוו תעדל .םלש
 םינבנה םימרוג יגוס השולש לש יפוס םוכיס
 :הז יבג לע הז תיכראריה
 א!גןסז פזסטק) םיירקיע םייתצובק םימרוג .ו

0% ). 

 א!וחסז קזסטק) םיינשמ םייתצובק םימרוג .2

). 

 .5 םיילוגס םידחוימ םימרוג .3

 ןונרוו יפל לכשימה לש יגרדימ הנבמ

 ןמריפס לש םימרוגה תרות

 (הדובע ךותמ קרפ לש רוציק) *

)8( 

)1( 
)2( 

₪ 

 ןוטסרת
 1.) .ןוטסרת ןעט הלא תושיג תמועל
 לש יללכ םרוג ללכ םייק אל יכ (דונטזצוטחש
 רפסמ ןיב ןיחבה אוה תאז םוקמב .לכשימ
 ץחמשטז םיינושארו םיירקיע םיילכש םירשכ
 :םהו ,א16ח184| 65

 .ילולימ רשוכ
 .ירפסמ רשוכ
 .ןורכז רשוכ
 .יביטקודניא תעד לוקיש
 .יביטקודד תעד לוקיש
 .העבהו ןושל ףטש
 2 ₪ ₪ 5 0 5 4 .תורוצהו בחרמה תסיפת

 71 | א"נשת ןוושח 1990 רבוטקוא "בשוח השעמ"





 םימרוג

 םייִרְוּגַח

 םירשב

 טיינוטואה

 ןוטסרת לש םימרוגה תרות

 הנבה :(+ג) םיינושאר םירשכ השולש לע ססובמ והירה ,םילמה-רצוא אוה 8, םרוגה םא

 .(".) הריכז ,(?א,) ןושל ףטש ,(: ,) תילולימ

 תעדל ,ןתינ םיוושה םימוחתה ןיב סחיה דרופליג
 רתויב הרורבה הרוצב ריהבהל ,דרופליג | אל ורערעש םירחא םיבר ומק ןוטסרת רחאל
 םיווהמ ל"נה םימוחתה רשא ,הבית תרוצב | ,6 - יללכה לכשימה םרוג לש ומויק לע קר
 לכב הביתה תא ראתל ידכ .הידמימ תא | ןמריפס י"ע עצוהש הנבמה לכ לע אלא
 תולצפתהה תא טרפל ונילע הידמימ | תוירואתה ןיבמ .ויתובקעב םיכלוההו
 .סינושה םימוחתב | (1.. סוווחגח) ןמטוג תא ריכזהל שי תועדונה
 השימחב דרופליג ןיחבמ תוליעפה םוחתב | 8. םולב תאו תירבעה הטיסרבינואה ןמ
 :םיגוס | .וננינעל םלוא .ולש הינומונוסקטהו (3!טטחו
 .((טעתוזוטח) הרכה .ןו | איה רתויב תנינעמהו תחתופמה השיגה
 .(חושחוטזצ) ןורכז .2 לכשימה .(1. ווו!טזש) דרופליג לש ותשיג

 םג תללוכה תינוויכ-בר תפעתסמ הבישח .3 | ןילמוג יסחי לש האצות אוה דרופליג תערל
 הבשחמ ףטש ,תויעב ןורתפב תוירוקמ ,(861וצוזו6) .תוליעפ לש ןילמוג תולועפו
 .(0ו\שזפשמו ז!ווחאוחפ) דועו תא .(טסחז6טחו) םינכתו (קזסשטטו) םירצות

 םינבת
 םייטנאזסס

 םייתוגהנתה

 הכרעה

 הביטח
 תינוויב-דח

 תינוויב-בר .\צל
 אש

 הריבז 0

9 
 תויועמתשה םייוניש תוכרעמ םיסחי תוקבחמ תודיחי

 םירצות

 דרופלוג יפל לכשימה הנבמ

 םג תללוכה תינוויכ-דח תדכלתמ הבישח .4
 ירפסמ רשוכ ,היצקודד ,היצקודניא
 .(טסח\טזעטחז זתוחאותַפ) ב"ויכו

 תקידב ,הטיפש םג תללוכה הכרעה .5
 .(טצ4!טגזוסח) ב"ויכו תונוכנ

 הששב דרופליג ןיחבמ םירצותה םוחתב

 :םיגוס

 .(טחוז) תודיחי .ו

 .(01ג%%טצ) תוצובק וא תוקלחמ .2
 .(זט!גזוסחפ) םיסחי .3

 .(9צגזטחוג) תוכרעמ .4

 .(זזגח<(סזחו4גזוסתפ) םייוניש .5

 .(וחוק!וטגזוסת<) תויועמתשה .6

 העבראב דרופליג ןיחבמ םינכתה םוחתב

 :םיגוס

 .(!וטטזגו) םייתרוצ .ו

 .(צצוחטס]וט) םיילמס

 .(ףשחו;וחזו6) םיילולימ םייטנמס

 לכשימ לע םיתעל םיארמה - םייתוגהנתה
 .(וטשח:וצגטזג!) יתרבח

5 ₪ ₪ 

 ו20 הבו הבית כ"הסב ךכ םא םילבקמ ונא
 גצוימ םדאב יוצמה רשוכ לכ רשאכ םיאת
 וא ,ןאכ םילבקתמה םיאתה ןמ דחא י"ע
 .םיכומס םיאת רפסמל ףתושמ םיתעל

 תנכדועמ הסיפת תתל איה םירבדה תרטמ
 ךרוצל ,היצנגילטניאה וא לכשימה תסיפתל
 וא "תיתוכאלמ היצנגילטניא" גשומה תניחב
 םאתהב עיבצהל ןתינ ."יתוכאלמ לכשימ"
 לע תונושה תוירואיתלו תונושה תורדגהל
 התע רבכ עיבצהל םילוכי ונא םהב םימוחת
 בשחמה לש ותונוילע ףא ילואו ,ותלוכי לע
 הרורב םהב םירחא םימוחת לומ ,םדאה לע
 אל הנומתה םלוא .בשחמה לש ודי תלזוא
 ינש קודבנ אל םא האלמו הנוכנ היהת
 ףא ילואו הנחבה םישרודה םיפסונ םיגשומ
 תאז .הבישחו הדימל םה םיגשומה .הרדגה
 כ"חא הנררועתתש תולאשה םושמ רקיעב
 םג ילואו ,דומלל בשחמה לש ותלוכי רבדב
 .בושחל

 הדימל
 הז רשקהב הדימל לע םירבדמ ונא רשאכ
 ,הלש םיכומנה םיבלשב קוסענ אל יאדווב
 םיעייסמה םימרוגב קוסענ אל ןכ ומכ
 וא .היצביטומ - הענה ןוגכ םדאה תדימלל
 קודבל הז בלשב ךרוצ ןיא .הדימלל םיקוזיח
 הלא לכ .החכש וא ןורכז הב שיש הדימל
 רשאכ ןיטולחל הנוש היהת םתועמשמ
 םהל היהת ללכב םא ,בשחמב קוסענ
 תלבוקמה הרדגהה תא םג .תועמשמ
 תובקעב לחש תוגהנתהב יוניש לכ" :הדימלל
 תונשל ךרטצנ "יהשלכ תיתביבס העפשה
 בשחמהש רמול לכונ .וננינעל המיאתהלו
 ,הלאש ותוא לאשנ םא שדח והשמ "דמל"
 רשאמ הנוש היהת הדימלה רחאל ותבושתו
 םא ררועתי בר קפס .הדימלה ינפל ותבושת
 הרבעה לע בשחמ תדימלב רבדל ןתינ
 תוחפ דועו (וזגחושז 01 !טגזחוחע) הדימלב
 הב שיש הדימל לע רבדל לכונ םא ךכמ
 .לכשימה ןמ םירשכ לש קוזיחו חותיפ
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 הבישח

 םצעב יהמו ?"בשוח"  בשחמה םאה
 שולש רקיעב ונתינ וז הלאש לע ?הבשחמ
 .תובושת

 םדאהש תונויער לולכמ הניה הבישחה .א
 לע אוה שגדה וז הסיפתב .םהל עדומ
 רורב יכ םא ,ויתובשחמל םדאה תועדומ
 ,דבלב תיביטקפסורטניא איה וז תועדומש
 ןמ םדא לש הניחבל וא היפצל תנתינ הניאו
 הבישח לש הז גוסל תטלוב המגוד .ץוחה
 ומשב בוקניש םדאמ םישקבמ רשאכ ,איה
 וא ,ול ןתינש הזל דגונמו ךופה גשומ לש
 תא ומצעל הנוב םדאה .וזל המוד המישמ
 רתוי הלודג החלצהב הנועו ,ימינפה ךרעמה
 .וינפב הלטוהש המישמל תוחפ וא
 ךותמ םיגשומ תריצי הרקיע וז הבישח
 תריצי ךות ,הטשפה ךילהת ,ונייהד ,םיגצומה
 ,םיגשומל םיכפוהה םיגצומה ךותמ תוצובק
 הללכהו תוצובק תריצי ךילהתב ולא םגו
 .הטשפהה םלוסב םילוע
 םיכילהתב ןאכ רבודמש ףא
 (1. 8חגתטז) רנורב חילצה םייביטקפסורטניא
 י"ע  םילעפומה םיכילהתה לע דומעל
 .דראווראה תטיסרבינואב ולש םיטנדוטסה
 :רקיעב םה םהילע דמע רנורבש םיכילהתה
 וס) הצבקהו הסיפת ךמס לע הדימל .ו

 .(טזסטק

 היצאיצוסאו הרישי היצאיצוסא יכילהת .2

 .תראתמ

 עודיה רמוחה ךותמ הרירבו ליעפ שופיח .3

 .ןורכזב
 עטוקמו ינמז אוה םיתעלש ,תעד לוקיש .4

 .רדוסמו ףוצר םיתעלו
 םג שי ,ךכב ךרוצ שי רשאכ ,םיתעל 5

 המוד ךילהת הב שיש תודקמתה
 .רמהמה תלועפ

 .תויעב ןורתפ לש ךילהת איה הבישחה .ב
 רישכמכ הבישחה תא השעמל האור וז השיג
 וחוסינבו ,ותביבסל םדאה לש תולגתסה
 םיישונא תונורתפ :יאויד ןו'ג לש םסרופמה
 .תוישונא תויעבל
 דאה יבגל היעב ?תויעב רתופ םדא דציכ
 םדאה ןיב ןילמוג תוליעפ לש דחוימ גוס איה
 י"ע הנורתפל ענומ םדאה רשאכ ,ותביבסל
 .לומג תלבקל ישפנ ךרוצ וא .ימינפ ץחל
 יזיפה ךרוצה קופיסמ קלח תויהל לוכי לומגה
 דעו תונרקס קופיס ךרד ,'וכו אמצ ,בער -
 תשיכרב ךרוצה וא ,תטשפומ תונינעתהל
 .ב"ויכו הרבחב דמעמ

 ?תויעב תריתפל םדאה ליעפמ םיכילהת ולא
 תויעב ןורתפל םיעובק םיכרעמב שומיש .ו
 ,תוארוה תלבק ,דומיל לש ךרדב ול שכרש
 .ימצע חותיפ וא יוקיח
 תקידב ,םיגשומ תריצי לש םיכילהת 2
 םישדח םירשק רוציל ןויסנ ,םהיניב םירשקה
 וא םימייק םיגצומ ןיב םישדח םיפוריצו
 לע תמסרופמה המגודה לשמל ומכ) םירכומ
 .(הננבהו טומה ,ףוקה
 ררבתמ .םייתרכה םינבמ לש םנוגרא .3
 בורל ולא םינבמב םישמתשמ םישנאהש

 תיארקא הרוצב םיתעלו ,תיתטיש הרוצב

 א"נשת ןוושח 1990 רבוטקוא "בשוח השעמ" 4

 ררבתה .םהינפב תודמועה תויעבה ןורתפב
 שומישבו ,תויעב ןורתפב םדא ןמאל ןתינ יכ
 שומיש י"ע רקיעב ,ךכ םשל םינוש םיכילהב
 .םייתרכה םינבמב ןגרואמ

 .םילמס תריצי לש ךילהת איה הבישחה .ג
 המינפ ושפנב תואיצמה תא גיצהל לוכי םדא
 ,םילמס תריציל םיגשומו םיגצומ תרזעב
 השיג .תויעב ןורתפל םהב שמתשהל כ"חאו
 לע הדימלה תא זכרמב הדימעמ וז
 לוקיש תאו התוא םיניפאמה םיכילהתה
 .הבישחה לש ךילהתכ התוא הנובה תעדה
 םיכילהת לע היונב הבישחהש אוה הרקיע
 ,היצקודניא ,םיחותינ ,תוחנה לש םיילמרופ
 .'וכו תוחכוה ,היצקודד

 לככ ,ולא תוסיפת שולשל סחיתהל שי
 םא ,םיכילה םתואל םינוש םיטביהכ ,הארנה
 .הזל הז םיפפוחה םימיוסמ םיכילה זא ויהי יכ
 ןיידע ןיא ל"נה הבישחה יכילהב ,ךכל ףסונ
 6% היוצמה ,תרצויה הבישחל הבושת
 תרצויה הבישחל אל יאדוובו ,םיבר םישנא
 םילועמ םירשכ ילעב םישנא ונחינ הב
 רשוכ םא ןיב ,םתביבסל ןפוד יאצוי םקלחב

 שימ רמו םא ןיבו יללכ אוה הז הביש
 דחוימב םימצמוצמ וא דחוימב םיבושח
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 םינותע וליפאו ומצע תא דבכמה תע בתכ לכ
 םוקמ שידקהל הבוח םמצעל םיאור ,םיימוי
 םש יא | ,"תיתוכאלמ | היצנגילטניא"ל
 תופיאש הארנכ תומייק ונלש עדומ-תתב
 לש הלועמ ונררחשיש והשמל תוסומכ
 םג םייומס ,םידחפ םע דחי תאזו ,הדובעה
 ילואו ונב הרחתמ ,ונילע םקש ימ ינפמ ,םה
 .ונל לוכי ףא
 גשומה לש הרדגהל עגונה לכב בר קפס םייק
 ללכנ המ הנבהלו ,"תיתוכאלמ היצנגילטניא"

 הנחבה אלל שומישל .,וז תרתוכ תחת
 ,הניב ,היצנגילטניא - םינושו םימוד םיגשומב
 .'וכו הדימל ,הבישח

 לובלבה םושמ תולשכנ תוטעמ אל תורדגה
 ,םינושה םימוחתהו םינושה םיגשומה ןיב
 אלו םילברוסמ םיחוסינ לש תויוגלפתהמו

 םיבשחמב קסועה יעוצקמ תע בתכב .םירורב
 הניב"  תרתוכה תחת | םיאצומ | ונא
 הניבה" :הרדגהה | תא  "תיתוכאלמ
 חותיפו רקחמל םוחתכ תרדגומ תיתוכאלמה
 תא ביחרהל ידכ םייטנגילטניא םירישכמ
 "תישונאה היצנגילטניאה תנבהב שומישה

 םיעדומ םירמאמה יבתוכ ןיבמ ןטק אל



 לוירדנא ךכ .םימייקה םיישקלו תויעבל
 היצנגילטניא לש | החטבהה"  ורמאמב
 עבונ תויוטבלתההמ רכינ קלח ."תיתוכאלמ
 עגונה לכב | םיאתמ | עקר | רסוחמ
 איהש םיישקבו תישונאה היצנגילטניאל
 רמאמהש םיאצומ ונא לשמל ךכ .תררועמ
 הניא תיתוכאלמ הניב" תרתוכה תא אשונה
 שיא" :טפשמב חתופ "עשעשמ קחשמ קר
 תונויער םילוע דציכ ריבסהל חילצה אל דוע
 דמול אוה ןיאש וא ,םדא לש וחומב םישדח
 הניב לש ןויערה םצעש המדנ ,ךכיפל .ונויסנמ
 הנעטה םא קפס ."ינרמוי אוה תיתוכאלמ
 סנכיהל ילבמ םלוא :הדוסימ הנוכנ תאזה
 לש תויפיצה ןה המ רורב ,הז ןינעב סומלופל
 תאלעה - תישונאה היצנגילטניאה ןמ בתוכה
 םה ולא םנמא םא .הדימלו םישדח תונויער
 היצנגילטניאה תא | םיניפאמה | םיווקה
 םימוחת בוריע ןאכ שיש ינששוח ,תישונאה
 םינוש םיגשומ בוריעב בוש ךורכה םייוסמ
 לש םדוסיב תחנומ בתוכה לש ונוצרב אלש
 יהמ הרידגמה ,הרורב הירואית םירבדה
 וא לכשימה אקווד ואל) תישונאה הבישחה
 ונא םא אקווד ,ןכ לע רתי .(היצנגילטניאה
 ירה ,בתוכה לש ויתונעט תא םילבקמ
 ןיבל תישונאה היצנגילטניאה ןיב הנחבההש
 .תיתומכ אלא תינורקע הניא בשחמה לש וז
 םג תדדמנ ףאו תמייק וז תיתומכ הנחבה
 תאז הניחבמו .והנשמל םדא ןיב םילדבהב
 רמאמה בתוכ תבושת תויהל הכירצ התיה
 .תינורקעה הלאשל תיבויח רתוי הברה

 תלעות לכ ולא תורדגהב ןיאש ינששוח
 ידכ .וב ןוידה תא וא אשונה תא םדקתש
 ןויסנ בייחתמש הארנ םירבדה תא םדקל
 תונושה תוסיפתבו תורדגהב רדס ךורעל
 וירבדב השענ הז ןוויכב בושח ןויסנש הארנ
 יבכוכ הצינל ןתנש ןויארב .אריפש דוהא לש
 37 'סמ "םיבשחמ תשר"ב םסרפתה רשא)
 םלוגה םאה" תרתוכה תחת 22.12.85 םוימ
 תואיצמ - תיתוכאלמ הניב ?ורצוי לע םוקי
 רקחמה תרטמ" :אריפש רמוא ("םולח וא
 דציכ ןיבהל איה תיתוכאלמה הניבה םוחתב
 ידכ ללכב תויטנגילטניא תוכרעמ תולעופ
 ."תיתוכאלמ הרוצב ןרצילו ןהמ שיקהל
 תא םג םדקל לוכי אריפש לש וירבד ךשמה
 .הז םוחתב תוחוורה תוסיפתב רדסה תיישע
 םינוויכ ינשמ היעבה תא ףוקתל ןתינ וירבדל
 :תוירקיע תושיג יתשמ וא
 האורה ,[זטחוגה (כזוטחוט6 - תחא השיג .א

 וז הטישב יכ םא .אצומה תדוקנכ םדאה תא
 ןיא ,םילעופ םדאה ינב הב ךרדה תא םיקדוב
 וחתפי ןתוא תוכרעמהש חרכהב בייחמ הז
 .םדאה לש הניבה תוכרעמל תומוד הנייהת
 ,60 וקטוטז (כזוטחוטש - הינשה השיגה .ב

 בשחמה תוכרעמב םייקה בצמהמ תאצוי"
 רישעהל דציכ ןהמ דומלל הסנמו ,תויחכונה
 ."היצנגילטניאה ןוויכל בשחמה תונוכת תא

 זכרמב םדאה -'א השוג
 ונא הז ןוויכב רתויב תורורבה תושיגה תחא
 85 תיתוכאלמ היצנגילטניא" רמאמב םיאצומ
 רבחמה םש אלל םסרופ) "הישעתל רקחממ -

 ,92 'סמ "לארשיב הקינורטקלאה" תרבוחב
 תליחתב איבמ רבחמה .(1985 רבמטפס
 :תינלימה | הרדגהה | תא  רמאמה
 הינבל ןויסנ הניה תיתוכאלמ היצנגילטניא"
 תושרודה תומישמ םיעצבמה םימזינכמ לש
 רמאמה רבחמ ."תישונא היצנגילטניא םויכ
 הרוצב" :הרדגהב קוסיעה תא םכסמו םייסמ
 היצנגילטניאהש רמול ןתינ רתויב תינטשפה
 בושחל הנוכמה תלוכי הניה תיתוכאלמה
 תורדגה ."ישונא הבישח ןפואל המוד הרוצב
 ומכ ,םירקוחה ילודגל םג תופתושמ ולא
 ב"הראב םירקוחה ילודגמ ,ליווצרוק דנומיר
 וירבדב ,תיתוכאלמה היצנגילטניאה םוחתב
 "ידיתעה ברקה הדשב תיתוכאלמ הניב" לע
 ,25 'סמ ,"תויגולונכט" תרבוחב םסרופ)
 .(1985 רבמבונ

 היווחה" הרפסב (5.1. ףטטאח) ןאכס .י'ג ןזוס
 תארוק ,"אובמ - תיתוכאלמ היצנגילטניא לש
 היצנגילטניא" :הרפסב ןושארה קרפל
 תעייסמה בושחימ תקינכט - תיתוכאלמ
 תורתוכ ."תוכבוסמ תויעב רותפל םישנאל
 תא השעמל תולגמו ןמצע דעב תורבדמ ולא
 תא הלות תבתוכה .תבתוכה לש התשיג
 האיבמו ,םילודג תונליא לש הרושב הירבד

 ,תיתוכאלמ היצנגילטניאל תורדגה לש הרוש
 איבנ .הז םוחתב םיחמומה ילודג י"ע ובתכנש
 :ןתצקמ ןאכ
 רידגה א11.1.-מ (א1. א1ווחצאָצ) יקסנימ .מ

 רוציל עדמה איה תיתוכאלמ היצנגילטניא'
 תושענ ויה םאש ,תולועפ תושועה תונוכמ
 היצנגילטניא תושרוד ויה םדאה ינב י"ע
 ."תישונא

 הדבעמה להנמ (?.11. \אוחצוטח) ןוטסניוו .פ
 :רידגמ א1.11 -ב תיתוכאלמ היצנגילטניאל
 תיתוכאלמה היצנגילטניאה םוחת לש דעיה"
 תא תושעל ץמאמכ רדגומ תויהל לוכי
 תא ןיבהלו רתוי םיישומיש םיבשחמה
 ."היצנגילטניא םירשפאמה תונורקעה
 יעדמל הקלחמה שאר .(א. אווצסח) ןוסלינ .נ
 יכ ,רמוא דרופנטס תטיסרבינואב בשחמה
 הבישחה תא קודבל תירקחמה תלוכיל רבעמ
 היצנגילטניאל םיינייפואה השיחהו
 היצנגילטניאה לש הירואתל" ...תיתוכאלמ
 תא עצבמ ימ בושח אל ירמגל תיתוכאלמה
 וא םדאה - השיחה תא וא הבישחה
 ."ילוש טרפ אלא הז ןיא ,בשחמה
 םואבנגייפ .או (8 0. ₪ט6ח4חגח) ןנכוב .ב

 םידיקפת ילעב םהינש ,(5.4. ץטוקטחסהטה)
 הבישחהו בושחימה םוחתב | םייזכרמ
 :םיבתוכ ררופנטס תטיסרבינואב
 רקוחה רקחמ הניה תיתוכאלמ היצנגילטניא"
 גוצייהו ,תימתירוגלא אל הבישח ,םילמס
 ."יטנגילטניא ןוכימב שומישה עדי לש ילמסה

 רפסה תרבחמ םג תמכסמ ולא תורדגה רחאל
 ךרוצל הלש תיביטרפואה הרדגהה תא
 איה תיתוכאלמ היצנגילטניא..."  :רפסה
 בושחימ .תקינכט לש תחתפתמ תכרעמ
 תא הניקחתש ךכ תוחתופמש תויעב ןורתפל
 תוטלחה תלבק וא תישונאה הבישחה
 "...תואצות ןתוא תא הנרוציתש

 דע הקיטנרביקהמ
 היצנגילטנואה
 תיתוכאלמה

 ,םינוויכ ינשל ונתוא תוליבומ ולא תורדגה
 .הקיטנרביקה לא ונתוא ריזחמ דחאה ןוויכה
 ןיבל הניב לובגה ,ןאכ ררבתמש יפכ
 .שטשטימו ךלוה תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 יקוליח םתוא םיאצומ ונא הקיטנרביקב םג
 ורפס תא םייסמ ובליג .ת.ג .תועד
 םירמואשכ" :םילימב "?יהמ הקיטנרביקה"
 ,תולודגהו תונטקה ,ולא תונוכמש ונל
 תוינויצסנס תוילגתל איבהל | תודמוע
 היחה לש היגולוכיספב וא ,היגולויסיפב
 .תונלבוסב ךכל דוע סחייתהל ןיא ,םדאהו
 תועצמאבש ול םיחיטבמשכ ,ףוסבלו
 ליחתהל ףוס ףוס םדאה לכוי םיטובורה
 ,עגפיהל םיכירצ ונניא ,ומצע תא ריכהל
 יפכ ,יםדאה לש הלוגסה אוה קוחצה' ירהש
 ".'םיקחוצ םניא םיטובור' - הלבר רמאש
 םה .1954-ב ובליג י"ע ובתכנ ולא םירבד
 רידגמש ,ללה-רב עשוהי י"ע 1959-ב ומגרות
 רמ ןתונש רואיתה" הז רפסל ולש אובמב
 ללה-רב עשוהי םלוא ."ןזואמ אוה ובליג
 "םיגייסו םייוכיס - םיטמוטוא" ורפסב ומצע
 םסרופ רפסה) ןכמ רחאל םינש רפסמ
 ,(ןכ-ינפל המ ןמז בתכנ הארנה לככו ,1964-ב
 היצנגילטניא"ל בחרנ קרפ ורפסב שידקמ
 בתוכ אוה ."תוילשאו םיגשיה :תיתוכאלמ
 ףאשנ אל ,אופיא ,עודמ" :ראשה ןיב םש
 תוירואית וחיכויש ,םיבשחמ לש םנונכתל
 תיסורמ ומגרתי ,חש וקחשי ,תוירטמואג
 תנסחואמה המלש הירפס ורקסי ,תילגנאל
 ופוסב ,םהמ ענמי המו ...םייטנגמ םיטרס לע
 ,םייעדמ םירמאמ םמצעב רבחלמ ,רבד לש
 תויצלופינמ ןניה תולועפה לכ .םינחלו םיריש
 לש הנטק תפסותב םשו הפ ילוא ,םילמסב
 לע טמחשה ילכ תזזה ןוגכ - תורחא תולועפ
 ."ןהילע רבדל וליפא יאדכ אלש - חולה
 תייארב ימיטפוא רתוי הברה ללה-רב ןאכ
 וז הייאר .תולבגמה תייארב רשאמ םייוכיסה
 רבכ םיאצומ ונא הנוכמה לומ םדאה לש
 לצא לשמל .הקיטנרביקה ינושאר לצא
 ילודגמ דחא תועדה לכל אוהש ,רניו טרברונ
 ראשה ןיב םיאצומ ונא ,הקיטנרביקה "יאיבנ"
 ומוגרתב ארקנה ורפסמ םיחוקל םירבדה)
 הקיטנרביקה הנוכמ-תוחומו םישנא" תירבעל
 םשל חלצומ ךכ לכ אל םוגרת ."הרבחהו
 [!טחוגח טצט 0[ - תילגנאב רפסה לש ירוקמה
 םירוציב ישונא שומיש - ןוטחוגה סטוחשצ
 הרודהמב רפסל ןתינש םשה .םיישונא
 א16חצטח םירבדה תא ףירחמ וליפא תינמרגה
 :(םדא תנוכמו םדא - טחש חושתפסהזה;ו86תוחש

 הנוכמהו םיבצעה-תכרעמ ,ןכ יכ הנה"
 ךכב ,תומוד ,רבד לש ודוסיב ןה תיטמוטואה
 סיסב לע תוטלחה םילבקמה םינקתימ ןהש
 ןהו הנוכמב ןה ...רבעב ולביקש תוטלחהה
 תוטלחה תלבקל דחוימ רישכמ יוצמ בצעב
 "...רבעה ןמ תוטלחהב תויולתה דיתעל
 זאמ תינכמ הניחבמ השענ לודג דעצ םנמא
 תונויערכ ןיידע םתוא הלעמ רניו רשאכ ,ונמז
 לש עדיה תרגסמב םחתפל ןתינ ותעדלש
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 האיר רוציל ןויער הלעמ אוה לשמל ךכ .ונמז
 קזחל המשנה רישכמכ לעפתש ,תיתוכאלמ
 קחשתש וא ,שלח וא הלוח םדא תמישנ
 ךויח ךייחל םילוכי ונא םויה םנמא .טמחש
 תומדקתהה רואל רניו לש וירבד לע ינחלס
 ,התע דעו זאמ תיגולונכטה תוחתפתההו
 יא הקיטנרביקה לש הז טביה םייסל ידכ םלוא
 לע בוש םירזוחה וירבדמ איבהל אל רשפא
 הנוכמהו םדאה ןיב הלבקההו ישוקה
 לע יתרביד הנה :וירבדמ תעמשנה הרהזאהו
 חומ ןחומש תונוכמ לע קר אל ךא ,תונוכמ
 םיישונא םימוטאשכ .לזרב ידיג ןהידיגו זילפ
 אל םישמשמ םה ובש ןוגראב םידכולמ
 ,תובוחו תויוכז ילעב ,םייארחא שונא ירוציב
 אנימ-אקפנ ןיא - םיפונמו םיגרבכ קר אלא
 המ .םדו רשב אוה םהלש ימלוגה רמוחה םא
 דוסי השעמל אוה ,הנוכמב דוסיכ לצונמש
 ונאש ןיב .(רוקמב השגדהה) הנוכמב
 לש תונוכמ ידיב וניתוערכה תא םידיקפמ
 תונוכמ ידיב ןתוא םידיקפמ ונאש ןיב ,תכתמ
 קנע תודבעמו םידרשמ - םדו רשב לש
 אלש ונל חטבומ - םיקסע תורבחו תואבצו
 גיצנ ןכ םא אלא תונוכנה תובושתה תא לבקנ
 תרחואמ העשה ...תונוכנה תולאשה תא
 ונתלד לע תקפדימ ערו בוט ןיב הריחבהו
 תונוכמ המכ לע" - קרפל םויסה ךותמ)
 אל .(רניו .נ לש ורפסב ,"ןדיתע לעו תרושקת
 ורפסב םיטלובה םיקרפה דחא יכ ,ןכל אלפ
 תוכפהמה יתשל |שדקומ רנו לש
 איה הינשהו ,תרכומה תחאה :תויתיישעתה

 ,המוציעב ףא דלואו החתפב םידמוע ונאש וז

 לע ,וז הדובע אשונ אוה האשונ רשאו
 ,םדאל הנממ תועמתשמה תופירחה תונכסה
 הכפהמה ןמ רשאמ רתוי ףאו תוחפ אל
 .הנושארה תיתיישעתה

 ישונאה לכשימה
 היצנגילטניאהו
 תיתוכאלמה
 לא ונתוא םיריבעמ ולא םינורחא םירבד
 הדימעמה השיגה ןמ שרדנה רחאה ןוויבה
 היצנגילטניאל אצומה תדוקנכ םדאה תא
 לכמ רתוי דומעל הסנמה ןוויכב ,תיתוכאלמ
 .וז הסיפתמ םירזגנה םיישעמה םיטביהה לע
 לש תוישעמה תוכלשהל ןאכ הנווכה ןיא
 טרברונ דמע הילע ,הינש תיתיישעת הכפהמ
 יח לע בשחמה תוטלתשהל ששחהו ,רניו
 םישנא םג - וז תיתיישעת הכפהמ .םדאה
 םתעד םויכ םינתונ השעמה םוחתב םיאצמנה
 .מ וא ,וירמאמב יאני יבצ לשמל ומכ ,הילע
 רוזחל ונילע ןאכ םלוא .ויתודובעב ינזדי
 ."גנירוט ןחבמ" תארקנה אצומ תדוקנ התואל
 תא וירבדב הלעה (ג. דטחהָע) גנירוט
 היצנגילטניאל דואמ הטושפה הרדגהה
 לע רבדל היהי ןוכנ היפל ,תיתוכאלמ
 בשויה םדאה םא תיתוכאלמ היצנגילטניא
 ,תובושת לבקמו תולאש לאוש ,בשחמה לומ
 ינשה דצב בשויה בישמה םא ןיחבהל עדי אל
 יטרואת הארנש ,הז רבד .בשחמ וא םדא אוה
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 ךפוה .ותוא הלעה גנירוטש ןמזב דואמ
 ןתינש דבלב וז אל .רתויו רתוי ישעמ תויהל
 ןיחבהל השקו בשחמה לומ חש קחשל םויה
 טמחש ןקחש אוה לוממ בשויה ןקחשה םא
 םיבר םימוחתב םג אלא ,בשחמ וא הלועמ
 ןדה קרפב רקיעב ,קוסענ םהב םירחא
 ןהב תואמגוד איבנ ,"תויחמומ תוכרעמ"ב
 ,עדיה ירגאמב קר אל םדאב הרחתמ בשחמה
 ,וניתובא ורעיש אל םתוא םימוחתב םג אלא
 ,תונמא ,הרישו םירופיס ,תורפס תוריצי ומכ
 קודבנ הז ףיעסב .דועו דועו הקיסומו רויצ
 הכלשה שי וב יללכה יטרואתה דצה תא רתוי
 .גנירוט ןחבמל

 איה רתויב תלבוקמהו הנושארה המשאה
 לע .הבורמ "תושפטב" בשחמה תא םישאהל
 וילע רמאייש ידכ "םכח" תויהל בשחמה
 ורמאמב טסב-ןב .מ 'פורפ .םדאכ גהונ אוהש
 "בירעמ" ףסומב) "תיתוכאלמ הניב חותיפ"
 םיירקיע םיגוס ינש ןיב ןיחבמ (21.1.86 םוימ
 תחאב .םויכ תולבוקמה בשחמ תוינכתב
 םיבצמה לכ תא שארמ ההזמ תנכתמה
 תא ךירדמו ,םהב לקתיהל לולע בשחמהש
 .םינושה םיבצמב ותלועפ ןפוא יבגל בשחמה
 בשחמה תא דייצמ תנכתמה ינשה גוסבו
 ןתינש תויורשפאה לכ תא רציימה ןונגנמב
 רתויב היוצרה תא רחובו ,ןהב לקתיהל
 איה תוינכתה יתש תא תנייפאמה הנוכתה"
 אוה המב םצעב 'ןיבמ' וניא בשחמהש
 וילאש ןורתפה תא ריבסהל שקבנ םא ...קסוע
 ...רבסה לבקנש תופצל ונל לא  ,עיגה
 תיתוכאלמ הניב לע תוססובמה תוכרעמב
 תמיוסמ הנבה בשחמל תונקהל םיסנמ ונא
 דייצל ,דדומתמ אוה התיאש היעבה לש
 ולא םילכ ...רתוי תטשפומ המרב עדיב ותוא
 ליבשב הקסה יללכ רוציל בשחמל םיעייסמ
 ןסחוא אל יפיצפסה בצמה םא םג ,ןותנ בצמ
 לש תלוכיהש ןעוט טסב-ןבש ףא ."שארמ וב
 םג ,תפסונ הנוכת איה תויעב רותפל םדא ינב
 ןורתפכ הבישחה תרדגה אלא םניא וירבד
 ,השדח היעב םע דדומתהל תלוכיכ ,תויעב
 ינפב הדמעוהש השדח תואיצמל לגתסהלו
 ךירצ וז הניחבמו ,בשחמה וא/ו םדאה
 .המוד תויהל םדמעמ

 .ר לצא םג םיאצומ ונא המוד הסיפת
 היצנגילטניאבש רגתאה" ורמאמב ,קנש
 תישיא אוהש ותרהצה רחאל ."תיתוכאלמ
 אוה ,ובשחי תונוכמש רשפאש ןימאמ םנמא
 תונוכמש ךכל םורגל ינויחש רובס ינא" :עבוק
 :ןעוט אוה רמאמה ךשמהב ."םדא ינב וקחי
 תוסנל אוה ןורחאה ןמזב וילע ונדבעש המ
 ,היעבל שדח ןורתפ ןתיתש ,הנוכמ רוצילו
 המ התשע עודמ ריבסהל תלגוסמ היהתש
 רבדש ןיחבהל תלגוסמ היהתש ןכו ,התשעש
 .תעדה לע לבקתמ אל והשמש ,רדסב אל המ
 היהי םיבשחמלש ,ןכל עיגהל םיבייח ונא
 ךירצ הנוכמלש רבד לש ושוריפ ןיא .לכש
 תויהל הילע לבא ,םייח ןויסנ לש עקר תויהל
 לצא .דומללו הנויסנ ךותמ ןיבהל תלגוסמ
 ,ןיבהל תלגוסמה וז איה תבשוח הנוכמ קנש
 םירזוח ונא ןאכ םגו ,דומלל ,ןיחבהל
 .ליעל ורכזנ רבכש תוירואיתל

 ,בושחת הנוכמהש היפיצה ןאכ הנשי ,ןכבו
 עדתש השעמל איה םירבדה תועמשמו
 יכ םא .דומלל עדתו תושדח תויעב רותפל
 תולועפל תועדומה יבגל אוה בר קפס ןיידע
 ,חש קחשמה בשחמה םאה ,רמולכ ,ולא
 םידעצ דומלל עדוי ףאש חיננ ,בטיה קחשמו
 ךכל עדומ בשחמה םאה ךא ,'וכו רתוי םיבוט
 !בר קפס ?טמ וביריל תתל הצור אוהש
 הפורת ,היעבל ןורתפ עיצמ בשחמה רשאכו
 םילוחה לש םבצמל אוה עדומ םאה ,הלוחל
 הלאשה ררועתת יאדוובו ?םתואירבל גאודו
 ריש רבחמ וא רופיס בתוכ ררושמה רשאבכ
 דוע בר קפסה ?בהוא בשחמה םאה :הבהא
 .ךשמהב רוזחל דוע ךרטצנ הזל םלוא ,רתוי
 האוושהב םדאה תבישח תא ןייפאמ המ
 רוזחל ןאכ ונתנווכב ןיא .הנוכמה תבישחל
 הבישחה וא לכשימה תרדגהב קוסעל
 תויפיצה המ תוארלו תוסנל אלא ,תישונאה
 הילע רמול לכונש ידכ ,הנוכמה ןמ הז םוחתב
 .םדאכ תגהנתמ איהש

 הנכותל הבישחה תא קודבל םירבדה תנווכ
 םיקסועה םירמאמה תיברמ .התוהמלו
 םניא תיתוכאלמה היצנגילטניאה אשונב
 וז ןיא ילואו ,הז אשונל בר םוקמ םישידקמ
 ,וב ונקסעש רמוחה ךותמ .םהיניעב היעב
 הבישחה תא תצקמב ןייפאל הסינש דחאה
 לע ורפסב ןלפק .א  אוה תישונאה
 םירבדהש יפכ ,תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 ןלהל םיאבומ

 היצנגילטנואה תמר תא םיעבוק םימרוגה
 םדאה לש
 עמוש ,האור םדא - עדימ שוכרל תלוכיה .א

 .'וכו
 ונאש עדימה - עדימ רוגאל תלוכיה .ב

 רמוחכ ונל שמשמ םינש ךשמב םישכור
 .שדח עדימ תריציל םלג

 םדאהש לככ - עדימ דבעל תלוכיה .ג
 תמר ,רתוי רהמ שדח עדימ רוציל לגוסמ
 .רתוי ההובג ולש היצנגילטניאה

 הדימלה רשוכש לככ - דומלל תלוכיה .ד
 עדימ דבעל תלוכיה ההובג ןכ ,רתוי הובג
 .עריל

 ההובג תוליעי תגרד - תוליעיה םרוג .ה
 ,ותדימלו ודוביע ,ותריגא ,עדימ תטילקב
 םדאה לש היצנגילטניאה תמר תא הלעמ

 אוה שכרנה עדימהש לככ - חווטה םרוג ו
 םיבר תונינעתה יחטש הסכמו ינוגיבר
 .היצנגילטניאה תמר הלעת ןכ ,רתוי



 בשחמה חומ לשו ישונאה

 םדאה חומ
 ליבקמבו רוטב עדימ דוביע .ו

 לבגומ יתלב ןורכז .
 ןורכזה ןמ םיטרפ קוחמל ןתינ אל
 ןורכזב םוקימ תונשל ןתינ אל
 ₪ ₪ 5 ₪ תויעב חותינב תיטילנאו תטשפומ הלועפ

 חומה לש הדובעה תונונגס ןיב םייקה ינושה

 בשחמה חומ
 דבלב רוטב עדימ דוביע .ו
 לבגומ ןורכז .2
 ןורכזה ןמ םיטרפ קוחמל רשפא .3
 ןורכזב םוקימ תונשל ןתינ .4
 תויעב חותינב תיטילנא הלועפ .5

 שי וז הוושמ הלבט םא בר קפסש הארנ םלוא
 היצנגילטניאה םודיקל םורתל ידכ הב
 ןאכ שי םא ינקפוסמ ,ןכ לע רתי .תיתוכאלמה
 הז םוחת ךותמ .וילע םיקלוח ןיאש דחא טרפ
 ,הארנ בשחמה לומ םדאה חומ תוליעפ לש
 קרפל שידקהל שי תדחוימ תובישחש
 ,םיבשחמה יחתפמ לע לבוקמ .הבישחה
 הבישחה אוה לבוקמה הבישחה ןוויכש
 ,תיגולה הבישחה תא תנייפאמה ,תירוטה
 ,בשחמלו םדאל תפתושמה הבישחה איה
 בשחמה הנבמל הרושקה השעמל םג איה
 םימתירוגלאה יכילהתלו ןמיונ ןופ יפל
 ןכתי .לבוקמה תונכיתה תא םינייפאמה
 ותונוילע לע עיבצהל ןתינ ףא הז םוחתבש
 .תמייוסמ הדימב בשחמה לש
 תינוויכ-דח הניא םדאה לש ותבישח םלוא
 םדאה תבישח תא םינייפאמה דחא .דבלב
 םיקסועה תיברמ .תיטסירויהה הבישחה איה
 םתעד םינתונ תיתוכאלמה היצנגילטניאב
 .תיטסירויה הבישח יהמ .הבישח לש הז גוסל

 תוננבהו ףוקה

 רופיסב הארנה לככ הז חנומ לש ורוקמ
 הלגמה ,היטבמאב סדמיכרא לע םסרופמה
 האירקה תא ארוקו ,ולש םסרופמה קוחה תא
 ןבומכ) 14שוזטאג זעלב !"יתאצמ" תמסרופמה
 ךרדל ןאכמו (תינוויב - סדמיכרא לש ותפשב
 הב ןיאש ,תילגתה ןמ הב שיש הבישח
 לכ תא תיתטיש הרוצב תקדובה הבישח
 ךרדב אלו תיווקה ךרדב אל ,תויורשפאה
 הבישח וז הבישחב םיאורה שי ."ץע"ה
 םיכילהתה דחא הב םיאורה שיו ,תרצוי
 - תישונאה הבישחה יכילהב םילבוקמה

 םירשק רוציל ןויסנ - הבישחה תירואתב
 וא םימייק םיגשומו םיגצומ ןיב םיפוריצו

 תינייפוא וז הבישחש םירובסה שי .םירכומ
 ףא היוצמ איהש םירובסה שיו ,דבלב םדאל

 ,םדאל םיבורקה ,םיחתופמ םייח ילעב לצא

 בשחמה | יעדמל הקלחמה יכ דע

 םסרופמה רויצב הרחב =א-ושז תטיסרבינואב

 תגשה לש היעבה ינפב דמועה ףוקה לש

 ,הליגרה הרוצב ודי גשיהמ תוקוחרה תוננבה

 יבג לע הילע :םיעצמא תרושל קקזנ אוהו
 ותוא איבמה רבד ,טומב שומיש + זגראה
 םג היוצמ וז הבישח םאה ,םלוא .ותרטמל
 היצנגילטניאב םיקסועה תיברמ ?בשחמב
 הנבמב םא קפס םיליטמ תיתוכאלמה
 תופשו תונכיתה יכרדבו םויכ בשחמה
 עיגהל ןתינ םנמא תולבוקמה תונכיתה
 .וז ןיעמ הבישחל
 תפסונ תוליעפ יבגל םג ררועתמ המוד קפס
 תוליעפה ,םדאה חומ תא תנייפאמה
 רתוי תועודיו תורכומ .תיביטאיצוסאה
 חומה תלועפ ןורכזב תויביטאיצוסא תולועפ
 םימייק הלא םיכילה ןיא הארנה לככ .ישונאה
 םויכ לבוקמה הנבמב אל ,בשחמה ןורכזב
 תמייק םג תמייק םלוא .בשחמה ןורכזב
 ןמ ונל תרכומה וז ,תיביטאיצוסא הבישח
 תויוברתמ ןכו קוהרה חרזמה לש תויורפסה
 ונא םויכ .הקיתעה תעב ןוכיתה חרזמה
 ,םירייצ ,תונמא ירצוי לצא רקיעב ,םיאצומ
 יהוזש םינעוטה םיבר םיררושמו םיאקיסומ
 וז הבישח םאה .תיתימאה תרצויה הבישחה
 םג הארנה לככ ?הנוכמב וא בשחמב היוצמ
 .תילילש הבושתה ןאכ

 ,בל םג וב שי .דבלב חומ וניא םדאה םלוא
 רובעל הז בלשב היה יוארה ןמו ,'וכו ןופצמ
 תולועפ בשחמב שי םאה .,תוארל תוסנלו

 ,םדאה לש ותוישיא תא תונייפאמה תורחא
 וא ,רמשנ הנוכמה ןמ םדאה רתומ ןהב םאה
 אל ידכ .םדאב בשחמה הרחתמ םש םגש
 רבכ ידמל תוינטשפ תוילילש תובושת תונעל
 קסועה ףיעסל ךכב ןוידה תא החרנ ,ןאכ
 וז היעב ררועתת םש ,תויחמומ תוכרעמב
 .רתוי הבורמ תופירחב

 הז - הנוכמהו םדאה
 הז תמועל
 היצנגילטניאה לש הז טביה םייסנש ינפל
 דע ,הלאשל ונתעד תתל ונילע .תיתוכאלמה
 תיתוכאלמה היצנגילטניאה יחתפמ המכ
 טלחומ יוקיח הווהת הנוכמהש םיפצמ םנמא
 רפסמ י"ע הנודנ וז הלאש םג .םדאה לש
 הב קסועש םיאצומ ונא לשמל ךכ .םיבתוכ
 הניבהו ןוילמגיפ" ורמאמב יאני יבצ
 תונורקע" תרבוחב ינזדי .מ ןכו ,"תיתוכאלמה
 "תיתוכאלמ היצנגילטניא לש םימושייו
 ונא ולאה תורוקמה לכב .דועו (תילגנאב)
 רשאכ רופיצה ףועמל האוושהה תא םיאור
 םינושארה ויתונויסינב - ףועל הסנמ םדאה
 טאל .רופיצה תא תוקחל הסנמ אלא אוה ןיא
 ןמ םיקחרתמו םיכלוה ולא תונויסינ טאל
 שי ,םנמא .רתוי םייאמצע םישענו רוקמה
 םלוא ,רופיצל המוד סוטמהש םימוחת המכ
 .הזה ןוימדה ןמ םיקחרתמו םיכלוה סייט ילכ
 םינושה םיקוסמל קר אל איה הנווכה
 ינושב רתוי דוע אלא ,תינוציחה םתרוצב
 ןוליסה סוטממ :תינורקעה הסיפתבו הרוצב
 ןוכנ םאה .האלה ןכו ליטה לא אוה רבעמה
 - ?ףועל דמל םדאהש רמול םויכ היהי
 שמתשמה םדאה לש ופועמ םאה .יאדווב
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 ףועמל והשמב המוד והשלכ הפועת ילכב
 תילילש הבושת ןאכ ןתנית אל םא - ?רופיצה
 .בר קפס לע עיבצנ יאדוובש ירה ,ןיטולחל
 יבגל םג וז ןיעמ הלבקה ךורעל ןתינ םאה
 םיבתוכה תיברמ ?תיתוכאלמ היצנגילטניא
 שיש ינששוח .גייס אלל וז האוושה םיכרוע
 האוושה לע םהשלכ םיגייס ליטהל ןפוא לכב
 יכ לע ונינפל םיבוטו םילודג ודמע רבכ .וז
 חותיפ הניה תחתפתמה היגולונכטה תיברמ
 שמתשמ םדאה .םדאה לש ופוג אוה וסיסבש
 כ"חא ,וביוא תא תוכהל ידכ ועורזב הליחת
 ידכ לקמבו ןבאב שמתשהל דמול אוה
 העשב ועורז תא ךיראהל ,קזחל ,ריבגהל
 ןאכמו - וביואב תוכהל הסנמ אוהש
 קשנה לכל דעו קשנה תוחתפתהל
 םימוד חתותה וא הבורה םאה .םיינרדומה
 הנכמה תאז תורמל ?םדא לש ועורזל
 אוה םירחאלו ולאה םילכה לכל ףתושמה
 ליעפמה אוהו זכרמב דמועה אוה - םדאהש
 יבגל םינוכנ ולא םירבד םא בר קפס .םתוא
 השעמל האבה תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 ותוא ףילחהל ,םדאה לש ומוקמ תא שופתל
 רובגלו וב תורחתהל ףא תומיוסמ תועד יפלו
 .וילע
 םיקסועה תיברמ ,ולא םירבד תורמל
 ולא ומכ אלש ,תיתוכאלמ היצנגילטניאב
 םתוא תניפאמ ,הקיטנרביקב םיקסועה
 תוחתפתהל עגונה לכב הבורמ תוימיטפוא
 םיבתוכה תיברמ .תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 היצנגילטניאהש המורתה לע םידמוע
 ,םדאה תנבהל םורתל הלוכי תיתוכאלמה
 הנבה לע העיפשה הפועתה תוחתפתהש ומכ
 .רופיצה תולועפ לש רתוי תחתופמו הבר
 םיניבמ ונניא יכ ורמאמב ןעוט קנש
 לש אשונה לכ השעמל .תישונא היצנגילטניא
 ןיבהל ץמאמ אוה תיתוכאלמ היצנגילטניא
 תונוכמש ינויח" ןכלו ...תישונא היצנגילטניא
 םישוע המ ןיבהל ונילע ןכלו ,םדא ינב וקחי
 ."םדא ינב
 תנבה רחא שופיחה" - רחא רמאמב
 ,(ךכ לע דיעמ םשהש יפכ) ,"הבישחה
 הברה תכל םיקיחרמ ,רטנהו קנש ,וירבחמ
 בותכל וניתוסנב" :םינעוט םה .הז ןוויכב רתוי
 תודוא תובר ונדמל אורקל תלגוסמה תינכת
 קלחב שמתשהל ןתינ ילואו ,האירקה ךילהת
 דומיל תקינכט רופישל הז | דומילמ
 :רקיעב לבא .האלה ךכו ,"...האירקה
 ופוסב הכירצ תיתוכאלמה היצנגילטניאה"
 בוט רוכזלו דומלל דציכ הנבה קפסל רבד לש
 .תויתריציה תא ביחרהל דציכ וליפאו ,רתוי
 ןויסנהמ קלח איה תיתוכאלמ היצנגילטניא
 איהש םינימאמ ונא .הבישח ןיבהל ללוכה
 איהו ,הלא םיצמאמל הבושח המורת תמרות
 םיניינעתמ ונא | ...ונלש עדמה |תרטמ
 תואצותה ...יתוכאלמב אלו היצנגילטניאב
 תא ונתנבה לש שדח גוס הנייהת תויתימאה
 הברה ךרע תבר חטבל איהש הנבה - ונמצע
 ."תינכת לכ רשאמ רתוי

 ,םדאב עוגפל ידכ ולא םירבדב שי םאה
 .'ז לש ותעדל ?ךפיהל וא ,וכרעמ תיחפהל
 תינכת לש ינחורה היבא) םואבנצייו
 :(ךשמהב הבחרהב קוסענ הב "הזילא"ה
 ומכ בושחתש הנוכמ חתופת ובש עגרב"
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 ונאש דובכהו הכרעהה ותחפי - םדא
 םאה ?ךכ םנמאה ."ישונאה רוציל םישחור
 םיסוטמהש רחאל רופיצל הכרעהה התחפ
 רשוכל הכרעהה המצמטצה םאה ?ואירמה
 טרופסה תויורחת ותחפו םדאה לש הצירה
 קדצה םא בר קפס ?בכר ילכ ואצמוהש רחאל
 ךפיההש דואמ ןכתי .םואבנצייו לש וירבדב
 ןאב שיש יאדוובו יאדווב .ןוכנה אוה רומגה
 ,םצמוצת אל הכרעההש קפס ןיא ,הנבה רתי
 המכלש םנמא ןכתי .לדגת ףאש ןכתי
 ,תויגולואת תויעב ןאכ הנררועתת םינימאמ
 .יחרכה וניא הז רבד םג לבא

 זכרמב בשחמה - 'ב השיג
 ףתושמה הנכמהש תושיגב ונקסע התע דע
 תא תואור ,!1טחוגח 0זו6חז64 ןתויה אוה ןהל
 תא דימעהל ידכ םלוא .אצומ תדוקנכ םדאה
 וננוצרב ,הלש תינפתה תדוקנב היעבה
 תניחבב םויה וניאש ללחה רקחמל סחיתהל
 וא רוד ינפל היהש יפכ דבלב תינוידב תורפס
 .תמייק תואיצמ תויהל ךפה אלא ,םיינש

 תיחמומ תברעמ

 תיעבט הפש

 תימושי הנבת

 ("ובו קיסייב) ההובג המרב הפש

 בושחימלו היצמוטואל אל איה ונתנווכ
 לא קחרה תוגילפמה תוכרעמל וסנכוה רבכש
 אלא ,ץראה רודכ לש הכישמה םוחתל רבעמ
 הררחש ץראה רודכמ תוקתניההש היעבל
 זכרמכ ץראה רודכ תייארמ קר אל ונתוא
 רוציכ םדאה לש ותייארמ אלא ,םוקיה
 יידע םנמאש ,הלאש .ידיחיה יטנגילטניאה
 םירוצי םע רשק תריצי איה ,תיטרואת
 םימרג פ"ע םימייקתמה םירחא םייטנגילטניא
 .ללחב םירחא
 םישועה ללחה ירקוח ינפב תובצינה תויעבה
 םירוצי םע םירשק רוציל םיצמאמ םויה רבכ
 תויעבל ידמל תומוד ,ללחה ןמ םירחא
 וא הביט היהי המ איה הלאשה .תודמועה
 ךרטצנ המע היצנגילטניאה לש התוהמ
 ,הז ןיעמ שגפמב דדומתהלו שגפיהל
 .םייקתישבל
 ירקוח ילודגמ ,יקסנימ לש | וירבדל
 תאזכ תרושקת" תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 םירוצי לש הבישחה ןפואו רחאמ תירשפא
 הבישחה ןפואל המוד ללחה ןמ םייטנגילטניא

 היצנגינטניא

 חה

 הנובמ תפש

 בשחמ תרמח

 תונכית תופשו םיבשחמ תנכות לש תונוש תומר

 .1 םוחתב םימושויל טיסבכ תונכיתה תפש תרדגה לש התובישח תא שיגדמ םישרתה
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 לכש רחאמ יקסנימ עיגמ וז הנקסמל ."ונלש
 םוקיב תויעב רותפל ךירצ רשא בשוח רוצי
 ןמז ,בחרמ לש תולבגמה ןתוא ינפב בצינ
 רוצי לכ ךרטצי ךכמ האצותכ .רמוחו
 ךרוצל םיילובמיס םיעצמא תפל יטנגילטניא
 ךכו ,םתריכזו םידעיו םישעמ ,תודבוע תגצה
 רמאמה פ"ע אבומ) ...האלה ךכו האלה
 רקחממ - 85 תיתוכאלמ היצנגילטניא"
 הקינורטקלאה" תרבוחב םסרופש "הישעתל
 .(1985 רבמטפס ,"92 לארשיב
 תא הביצמ יקסנימ לש ותשיג ןיא םא םלוא
 יאדווב איה ,םוקיה זכרמכ ץראה רודכ
 ראפכ ,םוקיה זכרמכ םדאה תא הביצמ
 לכל - ףסונ והשמ אצמייו הדימבש ,הריציה
 המשש ,וז תראופמ הריציל המדי רתויה
 טעמ והרסחתו" השיפתל הרזח וז .םדאה
 םג | ילואו) רדהו | דובכו | םיהולאמ
 ישעמב והלישמת .והרטעת (היצנגילטניא
 .(6-7 ,'ח םילהת) "וילגר תחת התש לכ ,ךידי
 ?ךכ תויהל םיבייח םנמא םירבדה םאה
 תשוחתמ ונררחתשה םרט םא ינתהמת
 לש ומויקב ריכהל תורשפאה ןמו וז תוידעלב
 ןושאר דעצ איה וז הרכה .ונתאמ הנושה
 ,ותדימל ,ונתאמ הנושה תכרעהל ןוויכב
 תנבהל ,בוש ילוא םג תאז תובקעבו ותנבה
 רתוי תקיודמ ,רתוי הנוכנ הרוצב ונמצע
 .רתוי הנובנו
 ונתוא ריבעהל ידכ םג ןאכ ואבוה ולא םירבד
 ססחקטשז איהש ,הינשה השיגה לא
 תוכרעמב םייקה בצמה ןמ תאצויה ,(זו66
 רציכ ןהמ דומלל הסנמ ,תויחכונה בשחמה
 בשחמה תונוכת תא רישעהלו רפשל ןתינ
 דוהא לש וירבד .תויטנגילטניא רתוי ןתושעלו
 ינפב ונתוא םידימעמ ליעל ורכזוהש אריפש
 תייארל | ןיטולחל |תונוש | תויורשפא
 ונבה אל םולכ .תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 ,רבד לש ופוסב ,תישונאה היצנגילטניאה תא
 ,ונל תורכומה תוישונאה תולועפה בכרה יפל
 הכומנה המרב רתויב תוטושפה תולועפה ןמ
 תובכרומה תולועפל דעו היצנגילטניא לש
 ןיא םאה ?ההובגה המרב רתויב תוכבוסמהו
 םדאה לש היצנגילטניאה תא םידדומ ונא
 םייוליג יפל היצנגילטניאה ינחבמ יגוס לכב
 ונא ןיא םאה ?וז היצנגילטניא לש םיינוציח
 ונרבדב םג ל"נה םירבדה תא םשייל םיכירצ
 יפל התוא ןודלו ,תיתוכאלמ היצנגילטניא לע
 ?'וכו םיאתמ םלוס יפל םתוא גרדל ,הייוליג
 אלממ בשחמה םאה ללכ רידגהל ילבמ תאזו
 לעופ אוה םאה .םדאה לש ומוקמ תא ןאכ
 ןיב ןיחבהל ןתינ םאהו ,םדאה ומכ קוידב
 .םדאה תוליעפ ןיבל בשחמה תוליעפ

 לע |תיתוכאלמ היצנגילטניא" רמאמב
 ויפתושו ןיוודורב םיעיצמ "םיישיא םיבשחמ
 היצנגילטניא לש הנוש הסיפת רמאמל
 .תיתוכאלמ

 תושענה תולועפה תא גרדל םיעיצמ םה
 תרמוח ,םיילמשחה םילגעמה ןמ ,בשחמב
 תפש ,ףס-תפש ,הנוכמ תפש ,בשחמה
 ןכו תימושיי הנכות ,ההובג המרב תונכית
 הסנמ ןאכ ףרוצמה טוטרשהש יפכ) האלה
 תוכרעמה" ודמעוה ןאכ | .(שיחמהל
 םייפסה םירצומה דחאכ "תויחמומה
 דחא ,תיתוכאלמ היצנגילטניאל םיינייפואה

 תיתוכאלמ היצנגילטניא ימושייל תוכרעמ בוליש
 ,הנכות ,הרמוח לש תינשדח הרוטקטיכרא ובלשי דיתעב 41 תוכרעמ
 .היצנגילטניא יאשונב םירקחמ ירפו יליבקמ דוביעב הצרה

 םלוא .תונורחאה םינשב םיצופנה םירצומה
 ,וז תכרעמ אקווד שארב דימעהל חרכה ןיא
 םירצות ןהש ,תורחא תוכרעמ דימעהל ןתינ
 ,תיתוכאלמ היצנגילטניאל םיינייפוא םייפוס
 ןמ דחא לכב ףא םירבדה םירומא ןכו
 האיצומ וז השיג ןיא .םירחאה םיבלשה
 היצנגילטניאה תאו םדאה תא ןיטולחל
 היצנגילטניא לש הנומתה ךותמ תישונאה
 היצנגילטניאה היהת יאדוובו ,תיתוכאלמ
 תריציב אל םא ,עקרב תוחפל תישונאה
 ,תויטנגילטניאה תולועפה םלוסב תויתגרדהה
 ףא ילואו ,םיפתוש .זכרמב םדאה ןיא לבא
 הרמוחה :םימרוג השולש םה ,םיווש םיפתוש
 ,הנכותה ,םיבשחמהו םירישכמה תא הנובה
 (תוינכתה) םילכה תורחא םילימב וא
 היצנגילטניאה רקחו ,הרמוחה תא םיליעפמה
 תא ןיבהלו חתפל ונל םירשפאמה ,התוללכב
 ףא ילואו ,תויוחתפתהה תאו םיכילהתה
 .תויוצרה תויוחתפתהה תא ןברדלו ןווכל
 לש ןיטולחל הנוש הנומת ךכ י"ע תלבקתמ
 ןחבמ דוע אל :תיתוכאלמ היצנגילטניא
 לש |םימושייהה תניחב אלא | ,גנירוט
 תאטבתמה | תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 .רבד לש ופוסב םירצונה םילכב

 לש תורדגה םג היתובקעב האיבמ וז השיג
 ולאמ תונושה ,תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 לוירדנא רצוי לשמל ךכ ,ליעל וניארש
 היצנגילטניא לש |החטבהה"  ורמאמב
 היצנגילטניא םיאור םירחא..." :"תיתוכאלמ
 ,תיעבט הפשב םידבעמכ תיתוכאלמ

 ...הפש לש תישפוח הרוצ ןיבהל םילגוסמה
 תיתוכאלמה היצנגילטניאה םירחא לצאו
 םימכח קשנ ילכ לש יומידה תא תררועמ
 רבעמ שי ןאכ "...'וכו םייטנגילטניא םיטבורו
 תיתוכאלמה היצנגילטניאה תרדגהל רורב
 וא םירישכמה - םייפוסה הירצות פ"ע
 .ישעמ יוטיב הל םיאור ןהבש ,תונוכמה

 הלעמה ?וז השיג לש היתולעמ ןה המ
 רתוי הרורבו תישעמ השיפתל איה הנושארה
 היצנגילטניא לש התוהמ וא התרדגהל
 ,תרחאה הסיפתל הרקש המ .תיתוכאלמ
 תרדגהש אוה ,גנירוט ןחבמ ביבס הבבסש
 לכב .הגיסנב ןמזה לכ האצמנ היצנגילטניאה
 ,יהשלכ הלועפ עצבל חילצה בשחמהש םעפ
 הקיספמ ,תיטנגילטניאל הבשחנ םדוקש
 היצנגילטניאל הדימ הנק שמשל וז הלועפ
 תישונאה היצנגילטניאה ,רמולכ .תישונאה
 וחומ חכב השוע םדאהש המ לכ איה הז יפל
 הלוכי הניא ןיידע הנוכמהו ,ותבשחמו
 אל ,תלעות לכ הזמ ןיא .תושעל
 .תיתוכאלמל אלו תישונאה היצנגילטניאל
 ישנא ינפב בצומה יתימאה רגתאה ןכל
 תריצי וניא תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 חותיפ אלא ,םדאה ומכ יטנגילטניא בשחמ
 לכונ וז הרוצב .בשחמ ומכ יטנגילטניא בשחמ
 תא יביטקייבוא ןפואב דודמלו ךירעהל םג
 תומדקתהה .וגשוהש תואצותהו תומדקתהה
 סוטמ תריצי ,ללחה רקחבו הפועתב הלודגה
 ,ב"ויכו םיליט חוליש | ,ילוק-לע | ןוליס
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 םיצמאמה לש השיטנ השעמל םתועמשמ
 .רופיצה ףועמ תא הקחיש סוטמ תונבל
 יבגל םירבדה לש םתועמשמ הרורבו
 התוררחתשהו ,תיתוכאלמה היצנגילטניאה
 םזגומה ןויסנהו הרתיה תודמציהה ןמ
 .תישונאה היצנגילטניאה יוקיחל

 תערגמה ?וז השיג לש היתוערגמ ןה המ
 הריבעמ וז השיג השעמלש איה תירקיעה
 רקחמה ןמ שגדה תא הנטק אל הדימב
 םילימב .ישעמה םושייה לא יטרואיתה
 תורבחה לא ימדקאה רקחמה ןמ ,תורחא
 םירדגומה | ,םילכו תוכרעמ | תורציימה
 .תיתוכאלמה היצנגילטניאה לש םירצותכ
 רגתאה" ורמאמב קנש הלא תונכס לע דמוע
 תא האור אוה ."תיתוכאלמה היצנגילטניאבש
 לש טבמה תדוקנב תויניפואה תונכסה
 רצק חווטל תולכתסמה תוירחסמה תורבחה
 םיחוור תקפהל תופצמו ,םייתנש-הנש לש
 ,הז םוחתב תעכ שרדנל דוגינב תאזו .הבורק
 ילואו שמח לש קוחר חווטל תועקשה לש
 רתי .תמאב םלתשי רבדהש דע ,םינש רשע
 תופידעמ תוירחסמה תורבחה ,ןכ לע
 תולודגה תועקשהה תא כ"דב ריאשהל
 תודסומל ,אבצל ,הלשממל קוחר חווטל
 לא עיגהל תופידעמ ןהו ,ב"ויכו םיימדקאה
 הנכומו תחתופמ היגולונכט לוצינל ןכומה
 תוירחסמה תורבחה ,דועו .ישעמ שומישל
 לש | רתי-תריכמל "תופחוד" | תולודגה
 תויעבמ ןיידע םילבוס םה םא םג ,ןהירצומ
 תויפיצה לע םינוע םניאו תוקומעו תושק
 םהיקוושמו םירצומה לש םהימסרפמש
 .םינוקה בלב םיררועמ
 ורפסב רניו .נ ולאה םירבדה תא אטבל ביטיה
 קסועה קרפה םויסב ."הנוכמ תוחומו םישנא"
 :בתוכ אוה "תויתישעת תוכפהמ יתש"ב
 בלש יכ רעשל רשפא הכ םאו הכ םא..."
 םייטמוטואה םיעצמאה תגהנה לש םייניבה
 םישודיחה םא דוחייב ,השק הכובמ הרשי
 ןויסינה ןמ ונדמל בטיה ...ףטחב ונילע ולטוי
 לאיצנטופל םינישעתה םיסחייתמ ךאיה
 המ דע ונא םיעדוי ןכ ...שדח יתיישעת
 םתעש העיגמשכ םיניישעת לש םהירוצעמ
 םיחוורה לכ תא תשורח ףנעמ קיפהל
 הישעתה ףצות ולא תוביסנב ...םיירשפאה
 שיש המכ דע םישדחה םייטמוטואה םילכב
 ,רתלאל םיחוור םיעיקשמל חיטבהל ידכ םהב
 ךא "...ךורא חווטל יופצה קזנל בל םיש ילבמו
 רתוי הברה השיגב וירבד תא םייסמ אוה םג
 תויופצה תונכסב וריכה םיבר" :תימיטפוא
 תוירחאב ודוהו השדחה  היגולונכטב
 וניבה םה :םיקסעה להנימ לע תלטומה
 םישדחה םיעצמאה יכ חיטבהל םתבוחמש
 ,יונפה ונמז תלדגהל ,םדאה תבוטל ולצוני
 תקפהל אקווד ואלו ,םיינחורה וייח תרשעהל
 לגע תניחב ,הנוכמה ןחלופלו תופעות יחוור
 ,ונל תוברואה תונבסה תובר דוע .שדח בהז
 "...שרוש השעו טבנ בוטה ערז ךא

 םילוכי ונאש םויפוס םירצומ םתוא םה המ
 ,תיתוכאלמ היצנגילטניא ירצומ םהב תוארל
 רמאמב ?םויכ םיקוושמה ולא דחוימב
 רקחממ - 85 תיתוכאלמה היצנגילטניאה"
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 תיתוכאלמה היצנגילטניאה קוש

 תוינבת

 הגוצתו

 עדיה בש

 הבישח
 ןויגהו

 תיתוכאלמה היצנגילטניאה תודוסי

 טוופיח

 יטסירויה

 היצנגיבטניא

 תיתובאינמ

 םינכו תופש

 ולא םירצומ" :םיארוק ונא "הישעתל
 תיתוכאלמ היצנגילטניא תונוכמ םיווהמה
 םימוחת רפסמל הקולחל םינתינ ,תינושאר
 ₪אקשח) | תויחמומ תוכרעמ | :םיירקיע
 תיעבט הפשב לופיטל תוכרעמ ,(5זטופ
 ,רוביד יוהיז (אגזטזג| [חפטהטט 5+פזטחופ)
 הקיטובור ,םימצע יוהיז ,תיתוכאלמ הייאר
 לש השיגה .(%טקטז 6 טחוקטוט) לע-יבשחמו
 תרתוכב רבכ תאטבתמ רמאמה יבתוכ
 הארמה םישרת ףרוצמ ךכל ךומסבו ,רמאמה

 תיתוכאלמה היצנגילטניאה קוש תקולח תא
 .1985 תנשל םיזוחאב םינושה םימוחתה ןיב
 ונא םא תויורשפאה תובר המ ,םויסלו
 א[.1 1 -מ טילבנזור .ו לש ותשיג תא םיצמאמ
 עצבל םילגוסמ בשחמהו םדאה"ש ןייצש
 עצבל לגוסמ אל םהמ דחא ףאש םירבד דחוי
 ."ודבל

 הדות תעבה

 .ריאהו ריעה ,םזיש ,יננח ירוא ר"דל הדות



 תרבח י"ע ,הנושארל ,לעפוי ופסא לש ןושאר םייוסינ הדש
 תוזכרמ ופתתשי ןושארה יוסינב 1991 תישארב קזב

 ,הוקת-חתפ ,הפיח ,(תוזכרמ יתש) א"תב תויתרפס
 .דולו הרדח ,הילצרה

 -!פסא לש הגוצת הנושארל קזב תפשוח א"ליא סנכב

 הדובע תונחתו םיפוסמ ימאתמ ,ןופלט ירישכמ לש רושיק

 לש תויצקילפא רפסמו ,ופסא גתמ תועצמאב םירשוקמה

 .תשרה

 תיתרבס תועד

 םיבלוועמ םיתודיעל

 ךות תחא תיתרפס תשרב םינוש םיתורישו תותשר לש בוליש

 םיתוריש ןתמ תרשפאמ .דיחא יגותימו יתרוסמת דויצב שומיש
 .ההובג תוכיאב םינווגמו םיבר
 דחא וקב שומיש י"ע יזוחו םינותנ ,לוק יתוריש תרבעה ₪

 .דחא ףוסמב שומישל תורשפאו
 (וא=סהשוגדוסא 46=) עדימה ןדיעב ימלוערושיק ₪
 ,תיתרפס הלימיסקפ ,םיצבק לש הריהמ הרבעה ₪

 .יזוח-ןופלט ,הירטמלט ,סקטוידיו-וטופ
 .רובידלו תונמ גותימל ש"סק 64 יצורעב שומיש ₪
 .םינותנו רוביד לש תומייקה תותשרל אלמ ינוויכ-ודרושיק ₪

 :(-ס 3 גאא=ו ) תותיא ץורע תועצמאב םיפסונ םיתוריש ₪
 תחיש ,תיטמוטוא החיש תרבעה ,ירחא בוקע ,ארוק יונמ יוהיז
 .דועו הצקל הצקמ תותיא ,פ"יח ,הניתממ החיש ,הדיעו

 תרוועקת תועד

 תינוטילופורטמ

 םינוחנ תרבעהל

 םירתאב תוימוקמ תותשר ןיב הובג בצקב רושיק תריצי תרשפאמ
 .תחא תימוקמ תשר לש םיעוציב ךות ולאמ ולא םיקחורמ

 :₪/גא לש םיירשפאה םינכרצה
 תישענ םינותנה תרבעה - (! גא) תוימוקמ תרושקת תותשר ₪

 .תרושקת ץורע תמקהב ךרוצ אלל ,תינורכניסא הרוצב תונמב

 םינותנה - הובג בצקב םינותנ יפוסמו תויטרפ תוזכרמ ₪

 .תינורכניס הרוצב םירבעומ

 תירוביצ תשרכ אגא-ה

 תרשפאמ .םיבר תוחוקל תרשל תדעוימו קזב י"ע תלעפומ
 ךות ,תשרל םירשוקמה ,םינכרצה לכ ןיב גתוממ רושיק תריצי
 .תוידוסו תויטרפ לע הרימש
 .יטרפ םרוג לש תוימוקמ תותשר רפסמ ןיב רושיק תריצי תרשפאמ

 1 ו ו = ושהה גווציצ/'% ווו:\:1ל וו: ₪ א =

 4וו\ו!| 4 דיו ור'1 "הוזואה 'נייננ"ב יערה |ילק

 יזב תרבח רבוד +5 קווישה ףגא
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